
	

	

 
Frugthavens Grundejerforening 
  
Referat fra generalforsamlingen 
  
Tirsdag d. 31. marts 2016 kl. 19.30 i Bremdal Aktivitetscenter. 
  
Fremmøde: 9 medlemmer ud over bestyrelsen 
  
 
1. Valg af dirigent. 
Gerhard Hansen blev valgt. 
  
 
2. Beretning af formanden.  
  
Forslag til afgørelse vedr. vores skattesag er udsendt, kontakt Rafn og Søn for at høre om den 
videre forløb, da vi har fået forskellige forslag. 
  
Opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til medlems aktiviteter. 
  
Bestyrelse vil i løbet af foråret lave en gennemgang af vores område sammen med vejformændene. 
Har I noget som i ønsker vi skal se på, kontakt Jeres vejformand eller en fra bestyrelsen. 
  
Vi har fået klippet hækken ned i 2 mtr. høje langs banen, så vi igen kan se lyset fra lygtepælene. 
Dette er udført af Struer Kommune. 
Pris ca. 15.000 kr. inkl. fjernelse af træ. 
  
Vi har i løbet af sidste år skifte kasserer, da Ejvind valgt at stoppe pga. af manglede tid. Vi ønsker at 
takke Ejvind for 7,5 år i bestyrelsen. Den nye kasserer er Lene Hansen 
  
  
3. Regnskab ved kasseren. 
  
Gennemgang af regnskabet. 
Regnskabet blev udleveret til mødet. 
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 
  
 
4. Vedtægtsændring 
  
Tilføjelse af § 15 i vedtægter 
§ 15 Hvis et medlem ikke efterkommer et mundtligt påbud om vedligeholdelse/ renholdelse af 
arealer ud mod fællesarealer Vil der fra bestyrelsen blive sendt en skriftlig påmindelse. 
Er der ikke efter 14 dage sket noget, vil grundejerforeningen bestille en anlægsgartner, og sende 
regningen til grundejeren. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
  
5. Salg af jord (nedlagt legeplads ved Brombærhegnet) 
  
Enig generalforsamling vedtog at bestyrelse kan sælge jorden, hvor legepladsen ligger i dag. 
  
 



	

	

6. Indkommende forslag fra formanden. (ingen forslag) 
  
 
7 .Valg af bestyrelsen. 
  
På valg Carsten Olsen(ønsker genvalg), Niels Nykjær(ønsker genvalg) og Per Sloth(ønsker ikke 
genvalg). 
Carsten Olsen og Niels Nykjær genvalgt. 
I stedet for Per Sloth blev Ove Lauridsen valgt til bestyrelsen. I stedet for Ejvind Jensen blev Lene 
Hansen valg. 
  
 
8. Valg af revisor 
  
Franck Svanborg modtog genvalg, ingen modkandidater. 
  
 
9. Kontigentfri år. 
  
Ikke vedtaget, da vi får nogle store udgifter næste år, klipning af hæk langs banen og muligvis 
dræning ved banen. 
  
Grundejerforeningen var vært efter generalforsamlingen for et let traktement. 
  
 
Bestyrelsen sammensætning ved konstituerende møde. 
  
Formand: Kaj Villy Villadsen 
Næstformand: Gerhard Hansen 
Kasserer: Lene Hansen 
Sekretær: Carsten Olsen 
Øvrige: Ove Lauridsen og Niels Nykjær 
  
 


