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Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet den 24. april 2017 
Forslag fra Bestyrelsen til anvendelse af foreningens formue 
 
 
På baggrund af drøftelse på ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet i 
2016 fremsætter Bestyrelsen følgende forslag til anvendelse af foreningens formue.  
 
Foreningens formue udgør pr. 01. april 2017 kr. 50.286. Bestyrelsen vurderer, at formuen pt. 
har en sådan størrelse, at Bestyrelsen foreslår, at en del af denne anvendes på indkøb af 
forskellige redskaber mv. til fælles anvendelse. Det er Bestyrelsens vurdering, at der bør være 
en mindre opsparing af hensyn til udgifter, der løbende må opstå. 
Bestyrelsen foreslår, at redskaberne kan lejes af den enkelte grundejer for et mindre beløb 
tilsvarende stiger, telte mv. som foreningen tidligere har indkøbt til fælles brug.  
 
Det er en forudsætning for indkøb af disse fælles redskaber mv. at der er grundejere, der har 
mulighed for og gerne vil opbevare dem. Hvis et forslag vedtages, vil Bestyrelsen derfor som 
det første undersøge, om der er mulighed for opbevaring af redskabet. 
 
Af hvert forslag fremgår et maksimumbeløb.  
 
Forslagene er separate forslag, som hver sættes til afstemning på den ordinære 
generalforsamling. Ved forslag 1 kan kun ét af de to forslag vedtages. 
 
 
Forslag 1: Trailer 
Beskrivelse: trailer som kan anvendes med almindeligt B-kørekort.  
Forslag a)  
Maksimumbeløb: kr. 8000 inklusiv indregistrering + årlige omkostninger til vægtafgift + 
forsikring på op til 500 kr.  
Krav: tilbehør i form af presenning og næsehjul 
Forslag b)  
Maksimumbeløb: kr. 11500 inklusiv indregistrering + årlige omkostninger til vægtafgift + 
forsikring på op til 500 kr.  
Krav: tilbehør i form af netsider, presenning og næsehjul 
 
Forslag 2: Vertikalskærer/plænelufter/mosfjerner 
Maksimumbeløb: kr. 4000 
Beskrivelse: vertikalskærer/plænelufter til fjernelse af mos og luftning af græsplæne.  
Krav: Elmotor eller benzinmotor. 
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Forslag 3: Højtryksrenser 
Maksimumbeløb: kr. 4000 
Beskrivelse:  højtryksrenser  til rensning og rengøring af fliser, terrasser mv. 
Krav: inklusiv tilbehør i form af terrassevasker 
 
Forslag 4: Pælebor  og -spade 
Maksimumbeløb: i alt kr. 1000 
Beskrivelse: pælebor og -spade til boring eller gravning af huller i jorden. Pælebor  og  -spade 
sikrer ensartede huller til montering af pæle eller hegn.  
Krav: hånddrevne 
 
Forslag 5: Æblepresser 
Maksimumbeløb: kr. 5000 
Beskrivelse:  æblepresser til fremstilling af most mv.  
Krav: hydraulisk 

 
Forslag 6: Nabohjælpskilte (2 stk) 
Maksimumbeløb: i alt kr. 2000 
Beskrivelse: 2 stk. nabohjælpskilte til placering for hver ende af vejen 
Krav: inklusiv stander, beslag og beton 

 
Forslag 7: Legende børn-skilte (2 stk.) 
Maksimumbeløb: i alt kr. 4000 
Beskrivelse: Udskiftning af 2 stk. legende børn-skilte til placering for hver ende af vejen 
Krav: inklusiv stander, beslag og beton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


