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1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere (3)

4. Formandens beretning

5. Regnskab ved kassereren

6. Fastsættelse af gebyrer, haveleje m.v.

7. Forslag til ændring af Vedtægter og Or-
densregler. Udformningen er aftalt med 
og tiltrådt af kommunen som betingelse 
for aflysning af deklarationen. (Kan ses 
på websiden eller fås ved henvendelse 
til et af bestyrelsesmedlemmerne). 

8. Indkomne forslag 

a. Fra bestyrelsen

b. Fra medlemmer

9. Valg af formand (Anne Grete Fage mod-
tager genvalg)

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleant 
(Osmund Bech-Hansen modtager gen-
valg, Solveig Andersen modtager ikke 
genvalg, Ole Maach modtager genvalg 
som suppleant)

11. Valg af revisor (Karen Margrethe Maach 
modtager genvalg)

12. Valg til § 10-udvalg.  
Vej 1  
Vej 3 (Søren Christensen modtager 

genvalg)  

13. Evt.  
Herunder orientering om festudvalget

Foreningen er vært ved kaffe, te, rundstyk-
ker samt en genstand.

Det bliver ”stående kaffe”, da vi på grund af 
sædvanligvis stor tilslutning forsøgsvis vil 
undlade bordene. Vi satser dog kraftigt på, 
at der bliver siddepladser til alle!

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, afleveres i postkassen ved 
Vraldhal senest fredag d. 20.03. Forslag, der 
er indkommet for sent, kan ikke behandles 
på generalforsamlingen. De indkomne for-
slag vil blive slået op på websiden og i ska-
bene ca. en uge før generalforsamlingen.

Dagsorden til ordinær generalforsam-
ling lørdag d. 28.03.15 kl. 9.30

Standerhejsning
For at fejre den ny sæson, er 
der stander hejsning søndag 
d. 29. marts (palmesøn dag) 
kl. 10.

For deltagerne er foreningen 
derefter vært ved en øl og en 
genstand.



Regnskab for festudvalget følger snarest og kan læses på hjemmesiden.



Om Suppevisken
Du sidder lige nu med sidste nummer af 
Suppevisken i hånden. Savnede du det til 
jul? Hvis ikke, så er der nok noget om det, 
som visse medlemmer har gjort os opmærk-
som på: Man kan holde sig vel underrettet 
ved at følge med på hjemmesiden – og 
opdatering foregår meget hurtigere.

Da vores blad trods sin ringe størrelse ko-
ster foreningen en hel del – både af arbejde 
og penge – har vi derfor i bestyrelsen valgt 
at tage konsekvensen og droppe det. Vi 
har ikke hørt en eneste bebrejdelse af den 
grund, så måske var det på tide! 

Nyheder og meddelelser vil fremover 
kunne findes på nettet, de vigtigste også i 
opslagsskabene.

Ventilation
Vi tog mod et tilbud fra SolarVest i Lemvig 
om et ventilationsanlæg – sat gratis op som 
et reklametilbud. Foreningen har dog selv 
betalt et mindre beløb for en regulator. 

Anlægget er energineutralt.

Om vores optagelse i BBR-re-
gisteret.
Vi fik omsider sagen tilendebragt engang i 
november måned. Ca. 35 
fik ikke klaret indberetnin-
gen selv – det blev så ved 
bestyrelsens mellem-
komst.

Men resultatet er, at vi 
nu findes i det offentlige 
adresseregister, kan fin
des via GPS – og dermed 
af brandvæsen, Falck og 
taxa. Men husk: adressen 
er Vralden + havenum-
mer.

Desuden er det muligt at 
får bragt post. Betingels-
en bliver, at man køber en 
postkasse af foreningen, 
som derefter sørger for 

opsætning på plankeværket ved Vraldhal. 
Mere om det på generalforsamlingen.

Ophævelse af deklarationen for 
vores område!
Det har længe været tiltrængt med en 
gennemgribende renovering af deklara-
tionen for vores område. Det har været på 
tale siden vores sidste bearbejdning af 
Vedtægter og Ordensregler vedtaget ved 
ekstraordinært generalforsamling 30.09.12. 
Jens Fage, have 150, der forestod arbejdet 
ved den lejlighed, har også denne gang 
været drivkraften.

Resultatet af arbejdet fremlægges som et 
forslag fra bestyrelsen til afstemning på 
generalforsamlingen. Det foreliggende er 
blevet behandlet og tiltrådt af de kommu-
nale myndigheder. Det kan ses på websiden 
http://fjordglimt.org/node/316. Forældet 
– og dermed udgået - tekst er skrevet med 
overstreget rødt, indarbejdningen af tekst 
fra deklarationen samt de regler, der er 
blevet vedtaget siden sept. 2012, er skrevet 
til med blåt. Sort tekst er uforandret fra den 
tidligere udgave. Hvis generalforsamlingen 
tiltræder forslaget, vil kommunen derefter 
slette deklarationen af 24. august 1972. 

Er det ikke forunderligt, at fordi der ikke er nogen til at se ef ter 
genbrugspladsen lige nu, bliver den brugt til henkastning af 
husholdningsaffald - tilgængeligt for rotter og ræve.



Nyttige adresser og telefonnumre:
Bestyrelsen:

Formand: Anne Grete Fage, tlf. 2715 3744. Have nr. 150

Næstformand: Osmund Beck-Hansen, tlf. 9719 9208 – 
2979 2989. Have nr. 188

Kasserer: Søren Christensen, tlf. 9785 2279 –  
2483 3229. Have nr. 137

Sekretær: Solveig Andersen, tlf. 9785 2119 –  
3055 1135. Have nr. 38

Henning Larsen, tlf. 9787 2088 – 5172 4070. Have nr. 
90

§10-udvalget:

Formand: Osmund Beck-Hansen, tlf. 9719 9208 – 2979 
2989. Have nr. 188

Vej 2: Ib Pedersen, tlf. 2878 0167. Have nr. 67

Vej 3: Søren Christensen, tlf. 4096 1619. Have nr. 137

Vej 4: Jens Rasmussen, tlf. 2197 0940. Have nr. 181 

Udlejning af Vraldhal:

Alle bestyrelsesmedlemmer

Containerplads og udlån af trailer

Jesper Kjærsgaard, tlf. 5127 9161. Have 140

Anders Drejer Jepsen. Have 42

Kontortid

Offentliggøres senere. Se skabene og Nettet

Hjemmeside:

www.fjordglimt.org eller www.vralden.dk 
Webmaster: Jens Fage. Have nr. 150, jens@fage.dk

Ansvarshavende redaktør

Anne Grete Fage

Leje af Vraldhal
Det er nu muligt selv at tjekke 
på Fjord glimts webside, hvornår 
Vraldhal er ledig. Under ”Vrald-
hal” Klikker man på ”Vraldhal er 
udlejet på disse datoer”. 

Herefter kan man reservere ved 
at vælge ”kontakt” og ”kate-
gori”.

Hvis intet andet er aftalt, betales 
depositum ved næste kontortid.

Leje af Vraldhal kan dog stadig 
klares ved at lave telefonisk 
aftale med et medlem af besty-
relsen. 


