
 
Formand: Arne Wangel, Smakkegårdsvej 135, 2.tv., 2820 Gentofte, 2295 2668, e-mail: arne.wangel@gmail.com 

Kasserer: Erik Lund-Hansen, Bistrup Park 31, 3460 Birkerød, 4581 6037, e-mail: erlh@post.tele.dk 

 

Til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Jan W. Nielsen, Erik Lund-Hansen, Christian Toft, Peter Beck, Peter Ole Sahl, Signe Wenneberg 

 

Bestyrelsesmøde 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde søndag den 6.maj 2018 kl. 10 

Hos Peter, Kirsebærvænget 3 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden, evt. yderligere punkter 

 

3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 26.august 2017 

 

4. Nyt fra formanden 

1. Opdatering vedr. kommunens behandling af ansøgning om fartdæmpning (se i 

øvrigt tidligere rundsendt korrespondance med kommunen) 

2. Hjertestarter - efter afslag december 2017: Indkøb ved Foreningens midler og 

ved indsamling i Holløse, eller fornyet ansøgning til Trygfonden 1.sept. 2018? 

3. Opstilling i oktober 2017 af mini genbrugsstation på Rabarbergårdens 

parkeringsplads 

4. Indbrud: Forslag om opsætning af ’Nabohjælp’ skilt ved indkørslen til 

’Frugthaven’ fra vejen ’Tibirkebro’ 

   

5. Nyt fra kassereren, herunder fremlæggelse af revideret regnskab  

 

6. Nyt fra vejudvalget, herunder beslutning om behov for revneforsejling og for kantsprøjtning. 

 

7. Fællesareal, herunder Loppemarked 2018: Forslag om forberedende møde for grundejere, der 

ønsker at være stadeholdere, se bilag 1: uddrag af referat af bestyrelsesmøde 26.august 2017. 

Endvidere: beplantning i skel mod Nordregården. 

 

7. Generalforsamlingen 2018 

A. Valg til bestyrelsen: Valg af formand (Arne); valg af to bestyrelsesmedlemmer (Jan og 

Christian); valg af suppleanter (Peter Ole og Signe); og valg af revisorer (Anders og Gert) 

og revisorsuppleanter (Niels og Hans Boll) 

B. Datoforslag: Søndag den 17.juni 2018, kl. 14 (hvis VT Selskabets generalforsamling er 

samme dag kl. 10) eller søndag den 24.juni 2018, kl. 10. 

C. Indkomne forslag: Ingen pr. dags dato (frist jf. vedtægterne: 15.maj 2018) 

 

9. Evt., herunder forårsvandring (notér jeres aktuelle observationer) 

Mvh. Arne
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Bilag 1: Uddrag af referat af bestyrelsesmøde 26.august 2017 

 

”8. Fællesarealet: Evaluering af Frugthavens loppemarked 18.juli 2017.  

Loppemarkedet var en succes med stor deltagelse af besøgende og stadeholdere. Trafikalt var der 

ikke de helt store problemer. Imidlertid kan vi høre om Rabarbergårdens erfaringer med opsætning 

af parkering forbudt skilte langs Holløsegade i forbindelse med markedsdagene i begyndelsen af 

september. 

Peter Ole fremhævede, at et afsluttende langbord for stadeholderne bør gennemføres næste år som 

et bidrag til godt naboskab i Frugthaven. Bestyrelsen undrede sig i øvrigt over fraværet af mad og 

drikke. Krølle havde tidligere forudskikket et stade med grillpølser og øl; det blev opgivet 

tilsyneladende af hensyn til konkurrence med Rabarbergården, som imidlertid heller ikke var til 

stede på Fællesarealet. Et enkelt grundejerpar havde i år afholdt sig fra at deltage med et stade, idet 

de følte, at deres garageudsalg ikke stod mål med nogle ’luksus’ stader sidste år med priser på over 

1.000 kr. Blandt de tilstedeværende var der enighed om, at loppemarkedet næste år organiseres af 

kredsen af Frugthavens stadeholdere, som på et møde i god tid før loppemarkedet tager stilling til 

sluttidspunkt, invitation af eksterne stadeholdere, og rammer i øvrigt for Frugthavens 

loppemarked.” 

 

 

Eksempel på punkter på et forberedende møde: 

1. Formål: at styrke naboskabet i Frugthaven, med Rabarbergården, og med landsbyen 

2. Stadeholdere: grundejere, beboere i Holløse landsby, eksterne, kommercielle (i den 

rækkefølge) 

3. Dato: ? Start: ? Slut: ? 

4. Annoncering i god tid til: grundejere (via e-mail), landsbyen (evt. omdeling af flyer), 

eksterne - Ugeposten, med anvisning af transport (tog, cykel, parkering).  

5. Trafik: vejvisning til Fællesarealet; alle stader placeres inde på Fællesarealet, så der er fri 

passage på det sidste stykke af Kirsebærvænget til stien over Fællesarealet 

 


