
 
 
Frugthavens Grundejerforening 
  
Referat fra bestyrelsesmøde 
  

Pærebakken 7, torsdag d. 19. November 2020 kl. 19.00 
  
Antal fremmødte: 6 (intet fravær) + suppleant 
 

 

 

1. Manglende betalinger af kontingent 

Alle er betalt for sæson 2020/2021 

 
2. Refusion af betaling for hjemmeside til tidligere bestyrelsesmedlem. 

Det er ok og udbetalt til vedkommende. 

 

3. Tilskud til julebelysning? 
Det er udbetalt til Bremdal Grundejerforening, og dokumentation for køb modtaget.  

 

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

Der er sendt en mail til ejeren, og lejeren har været i gang. Der føres yderligere tilsyn igen til 

foråret. 

 

5. Bevoksning langs stier. 

Der er et træ som hænger ud over stien langs banen. Park & Vej kommer snart for at 

trimme buske & træer, og så tager formanden en omgang med dem og tjekker om træet skal 

fjernes. 

 

6. Ændring ved p-plads. 

Arbejdet er gennemført. Vi venter på en regning sammen med årsopgørelsen fra Park & Vej.  

 

7. Asfaltarbejde 

Kaj Villy tager kontakt til asfalteringsfirmaer og får en aftale om inspektion og 

tilbudsgivning på opgaverne omkring vejene og cykelstien. Der er budget til det nu, så 

bestyrelsen henstiller til at vi skal have undersøgt tilstanden af vejene, da nogle veje er ved 

at være slidte.  

 

8. Legeplads på Nøddehegnet 
Gyngestativ der skal ordnes en overligger. Lene tager kontakt til Bremdal Tømrer.  

Bordbænke sæt skal indkøbes til foråret. Muligvis også en kædelås til tyverisikring. 

Nyt plastik sandlegetøj indkøbes til foråret 

 

9. Entreprenør Stefansen. 

Vi har rykket for regning flere gange. Stadigvæk ingen kontakt til formanden.  

Der ophober sig vand dernede i området igen nu. Formand Kaj Villy tager kontakt til en 

fagmand for at undersøge om der er noget som er stoppet til. 

 



 
 

10. Evt. 

Regnskab 

Der mangler regnskab på hjemmesiden for 2019/2020. Morten ligger det ud. 

 

Hjemmeside 

Der stilles spørgsmål ved om det er nødvendigt at have en hjemmeside. Bestyrelsesmedlem 
Jens Villesen overtager efter Morten Hemmingsen vedligehold, og indtil videre beholder vi 

den.  

 

Bankkonti 

Positiv rente på konto i Vestjysk Bank udløber d. 20 November. Fra nu af skal der 
betales negativ rente.    
 

 
Godkendelse af referat d. 02-12-2020 
 


