
Referat fra den stiftende generalforsamling til Grundejerforeningen Frugthaven d. 13.08.09.  

 

Der var fremmødt 33 personer. 

 

Punkt 1: Valg af dirigent 

Bo Mussmann blev enstemmigt valgt. 

 

Punkt 2: Orientering fra vedtægtsgruppen ved Bo M. 

Kort information om processen i forbindelse med dannelse af forening og vedtægter. 

 

Punkt 3: Gennemgang af foreningens vedtægter. 

Samtlige punkter blev gennemgået og efterfølgende enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Punkt 4: Valg af bestyrelse og suppleanter.  

Idet at der ikke var flere der ønskede opstilling end de beboere der på forhånd var opstillet, blev Bo R. 

Mussmann valgt til formand; Marianne H. Nielsen som næstformand; 

Frank Simonsen som kasser; Kim Hartvig; Marie Louise Krogh og Klaus Nielsen som menige medlemmer af 

bestyrelsen. 

 

Punkt 5: Valg af revisor samt suppleant. 

Her blev Charlotte Keller enstemmigt valgt som revisor og Janus Woller Stachg som suppleant. 

 

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent. 

Her var der enighed om beløbet 250 Kr. pr. år, med start fra første kontingents opkrævning. 

 

Punkt 7: Evt. 

Her kom der følgende emner frem, som bestyrelsen fremadrettet vil undersøge / arbejde med: 

 

 Trafiksikring af området frugthaven, hastighedschikaner, hajtænder m.m. 

 Bedre skiltning af området med hensyn til veje, legende børn m.m. 

 Dæmpning af støjgener for beboerne ned mod Søndersøvej, læbeplantning m.m 

 Saltning / snerydning af vængerne, opsætning af saltkasser. 

 Skilte vedr. Hundeluftning, husk posen… 

 Legeplads, fodbolds mål m.m. 

 Beplantning på de grønne arealer. 

 Genbrugsstation til affald, flasker. 

 Bålplads. 

 Forbedring af regnvandsbassinerne. 

 Vedligeholdelse af de bevaringsværdige gamle frugttræer, få dette forbedret. 

 

Endvidere blev det besluttet at undersøge om de ældre eksisterende bebyggelser på Frugthaven ønsker 

optagelse i Grundejerforeningen Frugthaven samt om de nye private udstykninger hvoraf en 

af grundende skulle være solgt er omfattet af lokalplanen og derfor skal indgå med medlemskab i 

Grundejerforeningen. 

 

Ligeledes blev det meddelt at første emne for bestyrelsen er beboernes ønske om at få ændret lokalplanen 

med hensyn til tjørnehegns beplantningen, et arbejde der allerede er påbegyndt. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 


