
	
 
Frugthavens Grundejerforening 
  
Referat fra generalforsamlingen 
  
Bremdal Aktivitetscenter onsdag d. 5. april 2017 kl. 19.00 
  
Antal fremmødte: 15 

 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Carsten Olsen 
Carsten Olsen valgt enstemmigt 
 

2. Formandens beretning 
 
1. Vi har i år ingen udgifter haft til snerydning. 
 
2. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i år. 
 
3. Vedr. brand på p-pladsen ved Pærebakken. Ingen forsikring til at betale, da bilens 

forsikring ikke ville dække, og ingen er dømt for at have sat ild til denne bil og derfor 
ingen erstatning. Derfor er der kun grundejerforeningen til at betale. Bestyrelse vil 
indhente tilbud på at få pladsen lavet. 

 
4. Dræning ved stien ved bane. Vi har drænet af 2 omgange, og dette vil blive færdigt i 

løbet af foråret. 
 
5.  Vedtægtsændring § 15. 2 påbud er givet i løbet af året pga. manglende vedligeholdelse 

mod fælles arealerne. 
 
6. Kontingent opkrævning. 13 havde ikke betalt til tiden og flere skulle vi ud til flere gange. 

Fra i år kan man tilmelde sig PBS, og det håber vi løser problemet med manglende 
betalinger. 

 
7. Grundejerforening er på Facebook.  Af omveje fik vi at vide, at der var kritik af vores 

arbejde på en Facebook side. Denne side er ikke en side, som bestyrelse står bag, og 
man kan derfor ikke forvente svar denne vej igennem. Man kan altid kontakte 
bestyrelsen pr. mail eller telefon, hvis man har problemer eller spørgsmål.  

 
8. Bestyrelsen har besluttet at have en anlægsgartner til at passe vores fællesarealer pga. 

manglende opbakning til at holde vore områder. Bestyrelse vil indhente tilbud hurtigst 
muligt efter generalforsamlingen. 

 
 

3. Regnskab og budget fremlagt af Lene Hansen 
Regnskab og budget godkendt enstemmigt. 
 
 
 



	
 

4. Kontingent 
Man kan nu tilmelde sig PBS  
Forslag om at hæve kontingent med 150 kr. fra i år og efterfølgende tilpasse kontingent 
næste år, så det kommer til at passe med de faktiske udgifter, vi måtte få til gartner / 
vedligeholdelse af fælles arealer. 
Skulle der mod forventning ikke blive hyret en gartner, vil vi regulere kontingentet næste år 
tilbage igen. 
Forslaget blev vedtaget, og kontingent er næste år 800 kr. 
 
15 stemmer for  
Ingen i mod 
 
 

5. Indkomme forslag. 
Forslag om nedlæggelse af hjemmesiden. 
Forslaget læst op af dirigenten. 
Forslaget sendt til afstemning på generalforsamlingen. 
Ingen af de fremmødet ønskede at nedlægge hjemmesiden. 
Bestyrelse vil lave et nyt udkast/layout til en hjemmeside. 
 

6. Valg af bestyrelse. 
På valg er følgende: 
Gerhard Hansen – modtager ikke genvalg 
Niels Nykjær – overvejer 
Kaj Villy Villadsen – modtager genvalg 
 
 
Morten Hemmingsen valgt 
Kaj Villy Villadsen valgt 
Benny Holm Jensen valgt 
Suppleant Hanne Nykjær Kirsebærhaven 1 7600 Struer 
 

7. Valg af revisor. 
Valgt Anna Balleby Pærebakken 4, 7600 Struer 
 
 

8. Evt. 
Bestyrelsen vil arbejde med at gøre kommunikationen mere digital evt. e-mail 
Problemer med kattelort på legepladsen Nøddehegnet. 
 
 

Godkendelse af referat d. 21-05-2017 
 
 
 
 
 
 



	
 
Ny bestyrelse består af følgende: 
 
Kaj Villy Villadsen (Formand) 
Pærebakken 7 
7600 Struer 
 
Lene Hansen (Kasserer) 
Pærebakken 8 
7600 Struer 
 
Carsten Olsen (Sekretær) 
Nøddehegnet 5 
7600 Struer 
  
Ove Lauridsen (Næstformand) 
Kirsebærhaven 13  
7600 Struer 
 
Morten Nogra Hemmingsen (Hjemmeside) 
Nøddehegnet 14 
7600 Struer 
 
Benny Holm Jensen  
Morelbakken 5 
7600 Struer 

  
 


