
 
 
Frugthavens Grundejerforening 
  
Referat fra bestyrelsesmøde 
  

Morelbakken 4, mandag d. 3. August 2020 kl. 19.30 
  
Antal fremmødte: 6 (intet fravær) 

 

 

1. Regnskab 2019 

Ingen kommentarer. 

 

2. Manglende betalinger af kontingent 

6 manglende betalinger i alt. Bestyrelsen vil forsøge at tage kontakt til skyldnere. 

 
3. Refusion af betaling for hjemmeside til tidligere bestyrelsesmedlem. 

Et tidligere medlem har afholdt betalinger for hosting af hjemmeside fra sit private 

kreditkort til en service som ikke har været brugt i 3 år. Der foreligger kvitteringer for 

udgiften og bestyrelsen har godkendt at han får hans udgifter refunderet, og har bedt ham 

om at opsige servicen.  

 

4. Tilskud til julebelysning ? 

Bremdal Grundejerforening kommer med en forespørgsel omkring tilskud til indkøb af ny 

julebelysning langs Fjordvejen, sammen med de andre 6 grundejerforeninger i Bremdal. 

Bestyrelsen har besluttet at støtte med 10.000,00 DKK hvis indkøbsprojektet bliver 

gennemført.   
 

5. Manglende rengøring af haver ud mod stier efter påbud til husejere 

Bestyrelsen har været rundt med rykkere til 5 haveejere, og 4 af dem er blevet bragt i orden.  

Bestyrelsen vil besigtige den sidste og tage stilling til hvad der skal ske herfra.  

 

6. P pladser samt påbud til beboer og gæster om at benytte disse. 

Vendepladser er blevet brugt i vid udstrækning til parkering af biler af beboere som har 

gæster. Der henvises til at man bruger parkeringspladserne langs med Knarbjerg Bakke ved 

begyndelsen af Pærebakken/Morelbakken, så udrykningskøretøjer kan komme frem og 

vende. 

 

7. Bevoksning langs stier. 

Der var begyndende problemer med bevoksningen langs med banen, men det er blevet løst 

af Struer Kommune inden dette møde. 

 

8. Ændring ved p-plads. 

Bliver lavet i Oktober 2020 

 

9. Asfalt? 

Snakket med Arkild Asfaltfirma for en prisindikation. 

Slidlag ca. 80 kr / m2 + moms 
Pærebakken ca. 700 m2 = ca. 70.000 kr.  



 
 

10. Entreprenør Stefansen. 

Bestyrelsen søger at finde en afslutning på betaling af det udførte arbejde med at lægge 

dræn langs banen. Formanden vil forsøge at kontakte Stefansen.  

 

11. Spørgeskema til Grundejerforeningens medlemmer. 

Der er stillet forslag om, at der skulle omdeles et spørgeskema omkring generel tilfredshed 

med grundejerforeningen sammen med indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen ser 

hellere af tilbagemelding kommer ved at møde op til generalforsamlingen.  

 

12. Generalforsamling.    

Dato for generalforsamling Tirsdag d. 15. September 2020 kl. 19.00 i Struer Fritidscenter. 

Dato lægges på hjemmesiden.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne Carsten, Lene & Ove er på valg.  
 

13. Evt. 

Legepladsen: Overlægger på gyngestativ skal erstattes eller repareres.    

 
Godkendelse af referat d. 24-08-2020 
 


