
Grundejerforeningen Frugthaven 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/11 2009.  

 

Til stede: Bo Mussmann (referent), Klaus Nielsen, Marianne Nielsen, Frank Simonsen 

Afbud: Marie Louise Krogh, Kim Hartvig 

 

Dagsorden 

1. Kontingentindbetaling. 

2. Opfølgning på dispensationsansøgning vedr. hæk 

3. Diskussion af mulige projekter og tiltag 

4. Generalforsamling 2010 

5. Næste møde 

6. Evt. 

 

Pkt. 1. Kontingentindbetaling 

Der er 46 husstande i foreningen hvoraf fire er i restance. Kassereren følger op på sagen. 

 

Pkt. 2. Opfølgning på dispensationsansøgning vedr. hæk 

Formanden har netop modtaget skrivelse fra kommunen som imødekommer ansøgningen. 

Skrivelsen distribueres til de medlemmer, der har søgt dispensation. 

 

Pkt. 3 Diskussion af mulige projekter og tiltag 

 Vi undersøger muligheden for at etablere området som stilleområde/max. 30-område. Klaus 

Nielsen undersøger mulighederne hos kommunen samt vedr. skiltning med ’legende børn’ 

e.lign. 

 

 Der har været en del indbrud i området. Vi undersøger muligheden for at etablere nabohjælp – 

gerne med oplæg fra politiet på generalforsamlingen. Bo Mussmann undersøger mulighederne 

når datoen for generalforsamling er fastlagt. 

 

 Det vil være en fordel at have en mailingliste til foreningens medlemmer. Kassereren beder 

medlemmerne om at skrive deres mailadresser i beskedfeltet næste gang der opkræves 



kontingent. 

 

 Trafiksikring af krydset Centret/Rugårdsvej/Idrætsvej. 

Selvom krydset ligger uden for foreningens område, bør vi deltage i en fælles indsats for at få en 

mere sikker løsning. Der er tidligere gjort forsøg på at sikre krydset, men situationen er 

anderledes nu qua de nye bebyggelser. Marianne Nielsen skriver til de øvrige foreninger i 

området for at undersøge om der er stemning for at tage sagen op igen. 

 

 Bål- og legeplads 

Vi skal nøje overveje om behovet for en bålplads er til stede så det ikke bliver en løbende 

udgifts- og vedligeholdelsespost uden gavn for medlemmerne. Vi tager stilling til behov og 

eventuel placering når der skal etableres legepladser, hvilket kommunen vil lave et udspil på. 

(ingen dato for dette) 

 

 De fredede træer mellem Guldborggrenen og Filippagrenen beskæres ikke og fremstår ikke 

velplejede. Bo Mussmann har talt med Teknik og miljø om sagen og følger op på det for at få en 

status. 

 

 

Pkt. 4 Generalforsamling 2010 

Planlægges medio marts 

 

Pkt. 5 Næste møde 

Primo februar. Bo Mussmann indkalder. 

 

Pkt. 6 Evt. 

Ingen punkter. 


