
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frugthaven d. 2/2 2011 

Referat  

Bestyrelsen var fuldtalligt tilstede 

 

Opfølgning fra sidst 

Foreningens engagement i Lokalrådets indsats vedr. trafiksikring: 

Marianne Nielsen har deltaget i Lokalrådets arbejde med ovenstående. Der etableres midterheller samt 

cykelstil ved krydset Idrætsvej-Rugårdsvej. Marianne orienterer nærmere om udviklingen på 

generalforsamlingen. 

 

Vedligeholdelse af de grønne arealer: 

Kim Hartvig har haft møde i området med kommunen. Der er ingen realistiske muligheder for at overtage 

dele af vedligeholdelsen på rimelige vilkår. Kommunen vil foreløbig slå græs to gange årligt.  

Vi arbejder videre med forslag om at så vilde blomster langs stamvejen og etablere nogle beplantede øer 

på de grønne arealer med henblik på at bryde det noget monotone udseende arealerne har pt.  

Bestyrelsen kontakter en anlægsgartner for at få en samlet plan, der kan realiseres indenfor 

grundejerforeningens budget. 

Desuden undersøges muligheden for at sprøjte arealerne med hormonmiddel som engangsbehandling for 

at slå tidsler mm. tilbage, så græsset får bedre vilkår for at vokse frem. 

 

Støjvold / støjdæmpende beplantning langs Søndersøvej 

Vi har undersøgt mulighed for etablering af støjvold og beplantning langs Søndersøvej, hvilket i givet fald 

skal ske for grundejernes regning. Da udgiften til disse foranstaltninger langt overstiger foreningens 

formåen, skrinlægges projektet. 

 

Generalforsamling 

Afholdes onsdag d. 15. marts kl. 19.30. Lokale afklares snarest. 

Bo Mussmann sørger for dagsorden og indkaldelse 

Frank Simonsen fremlagde regnskabet som er klar til revision 

Til dagsorden: 

Trafikforhold i området – er der stemning for at bestyrelsen arbejder for skiltning og chikaner (v. Klaus) 

Orientering om trafiksikring af idrætsvej/rugårdsvej-krydset (v. Marianne) 

Planer for de grønne områder (v. Kim) 

 



 

Ejendomsskat 

Det tyder på, at grundejerne betaler for meget i ejendomsskat. Bo Mussmann har over de sidste måneder 

haft kontakt til Lasse Friis fra rådgivningsfirmaet Rafn & Søn som har speciale i at føre sager vedr. netop 

dette emne. Lasse Friis deltog under dette punkt og fremlagde vilkår for aftale om at føre sag om for lavt 

fradrag for grundforbedringer. Rafn og Søn tilbyder at føre sagen for grundejerne uden risiko for tab, da 

honoraret udgør en procentdel af det beløb der tilbagebetales fra Skat. Derefter betaler grundejerne 

mindre i Skat og høster dermed fordel af sagen i op til 30 år. Hvis der ikke opnås lavere skat, bortfalder Rafn 

og Søns honorar.  

Lasse Friis vil gerne fremlægge sagen for medlemmerne på generalforsamlingen hvorefter grundejerne kan 

tage stilling til sagen. 

 

 


