
 
 
Frugthavens Grundejerforening 
  
Referat fra generalforsamlingen 
  
Bremdal Aktivitetscenter onsdag d. 25. april 2018 kl. 19.30 
  
Antal fremmødte: 16 

 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Carsten Olsen 
Carsten Olsen blev valgt enstemmigt  
 

2. Formandens beretning 
 
1. Vi har i år igen ikke haft udgifter til snerydning. 

 
2. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i år. 

 
3. HN haveservice har været hyret til at lave en ordentlig oprydning af fælles arealer. Vi vil 

holde mere øje med vores fællesarealer, og kontakte de grundejere, som ikke holder 
deres beplantning mv. inden på deres egen grund.  
 

4. Ny aftale er lavet med Struer kommune, som vil holde vores fælles arealer. 
 

5. Reparation af fliser på p-pladsen efter brand (egen betaling, ingen dækning af skaden). 
 

6. Ny hjemmeside siden sidste generalforsamling. 
 

7. Klipning af træer langs banen. Vi skal selv stå for klipning af træer, som står mere end 
10 m fra banen. Kaj Villy vil i det nye år forsøge at få en aftale med Banedanmark 
omkring klipning af de meter hæk, som Banedanmark skal klippe. 
 

8. Fortsat store problemer med hundelorte på stisystemet. Kan kun opfordre folk til at 
samle deres hundelorte op og aflevere disse i en skraldespand. 
 

9. Man må ikke henkaste haveaffald langs banen, dette skal køres på genbrug. 
 

10. Klipning af træerne langs banen ved Brombærbakken. Det er ikke grundejerforeningen, 
som har gjort dette, og vi ved ikke, hvem der har gjort det. 

 
3. Regnskab og budget blev fremlagt af Lene Hansen. 

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Legepladsen på Nøddehegnet. 
De fremmødte på generalforsamlingen ønskede at beholde legepladsen. 
Legepladsen skal være for de mindste børn (2 til 8 år). 
Løbende indkøb af ”legeting” til legepladsen. 



 
 
 

5. Valg af bestyrelse. 
På valg var følgende: 
Ove Lauritsen – modtog genvalg 
Lene Hansen – modtog genvalg 
Carsten Olsen – modtog genvalg 
 
Ove Lauritsen blev genvalgt 
Lene Hansen blev genvalgt 
Carsten Olsen blev genvalgt 
Som suppleant blev Lasse Vestergård Hyldehegnet 3 7600 Struer valgt 
 

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

7. Evt. 

 
Godkendelse af referat d. 07-05-2018 
 
 

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


