
Grundejerforeningen Frugthaven 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4/3 2010 

Til stede: Bo Mussmann (referent), Klaus Nielsen, Marie Louise Krogh, Kim Hartvig, Frank 

Simonsen 

Afbud: Marianne Nielsen 

 

Dagsorden 

1. Orientering om regnskab 

2. Generalforsamling 2010 

3. Opfølgning på arbejdsopgaver fra sidste møde 

4. Næste møde 

5. Evt. 

 

Pkt. 1. Orientering om regnskab 

Regnskabet er klar til revision. 

Der har været udgifter til snerydning, som medfører overvejelser om hensættelser til lignende 

formål. Dette diskuteres under punkt 2. 

 

Pkt. 2. Generalforsamling 2010 

Generalforsamlingen afholdes i hallen eller forsamlingshuset d. 21/4 kl. 19. 

Frank Simonsen undersøger muligheden for at få politiet til at holde et oplæg om nabohjælp. 

 

Bo Mussmann laver indkaldelse som rundsendes til bestyrelsen inden offentliggørelse. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag 

lægges på nettet senest en uge før. 

 

Der er behov for at hensætte midler til uforudsete opgaver som fx snerydning. Desuden kan disse 

hensættelser fungere som opsparing til kommende projekter. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen 

foreslå en kontingentstigning på 150,- som hensættes til disse formål. 

Pkt. 3 Opfølgning på arbejdsopgaver fra sidste møde 

 Stilleområde/max. 30-område:  Det er politiet der afgør om det er muligt. Klaus Nielsen 

undersøger nærmere 

 



 

 

 Trafiksikring af krydset Centret/Rugårdsvej/Idrætsvej. 

Der blev ikke fulgt op på dette emne da Marianne Nielsen ikke var til stede.  

 

 Legeplads 

Kommunen budgetterer med to små legepladser til hhv. Frugthaven Nord og Rosenholmgrenen. 

Kommunen overvejer at slå disse to sammen til én større legeplads med flere legeredskaber. 

Placeringen er uafklaret, men en mulighed er at placere den på de ubebyggede grunde ved 

rundkørslen. Der er dog ikke taget stilling til om disse grunde sløjfes. 

Bestyrelsen tager emnet op på generalforsamlingen og retter derefter en skriftlig henvendelse til 

kommunen om sagen. 

 

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

velplejede. Teknik og miljø meddeler at opgaven ligger meget lavt prioriteret og ønsker at 

områdets beboere selv vedligeholder. 

 

 

Pkt. 4 Næste møde 

Primo februar. Bo Mussmann indkalder. 

 

Pkt. 5 Evt. 

Marie Louise krog hvil arbejde på et familievenligt bålarrangement til Skt. Hans. 

Kim Hartvig arbejder videre med beplantning på de grønne arealer. 


