
Sct. Hansfest
Vi holder Sct. Hans på Vralden med stort 
bål, heks – og båltale af byrådsmedlem 
Georg Sabroe (A). 

Der kan købes øl, vand, brød og pølser.

Madkurv kan medbringes og grillen vil være 
tændt fra kl. 18.

Bålet tændes kl. 20.

Lad os håbe på fint vejr og et stort frem
møde, så vi kan få den heks sendt godt af 
sted til Bloksbjerg. 

Suppevisken
Årgang 41 - 2. kvartal 2011

Medlemsblad for kolonister - og andet godtfolk

Kolonihaveforeningen “Fjordglimt” - Vralden - 7600 Struer

Bestyrelsen informerer:
Nyt til Vedtægter og  
Ordensreglement
Som indlæg I denne udgave af Sup
pevisken er et tillæg til Vedtægter og 
Ordensreglement som er vedtaget på 
generalforsamling og bestyrelsesmøder 
siden 1.3.2008.

Bør opbevares sammen med Vedtægterne.

Fogedsag
Sagen om en haveholders misligholdelse 
af haven, som kolonihaveforeningen har 
haft i fogedretten, er nu afsluttet. 

Fogedrettens kendelse er, at havelejeren 
beholder retten til sin have, idet han har 
afgivet løfte om forbedring og oprydning 
og rengøring af haven er påbegyndt.



Generalforsamling i Vraldhal, lørdag den 2. 
april 2011 kl. 9.30, med ca. 90 deltagere.

Formanden, Leif Eskelund, bød velkommen.

Grete Hestbech, have nr. 79, blev valgt som 
dirigent.

Karen Gade Nielsen, have nr. 191, blev valgt 
som referent.

Som stemmetællere blev valgt: Mariane 
Knudsen, have nr. 133, Jens Fage, have  nr. 
150, Henning Larsen, have nr. 90.

Formandens beretning
Formanden bad foreningens medlemmer 
mindes de medlemmer der er gået bort i 
årets løb.

Mange lejemål/hushandler er gennemført  
Der har i 2010 kun været få huse til salg og 
vi har igen måt
tet sige nej til 
flere udenbys. 

Der er gennem
ført 16 hushand
ler, heraf 15 
med nye lejere/
medlemmer. Vi 
byder de nye 
velkommen til 
”Vralden” og 
håber I vil be
finde jer godt.

Festudvalget

  hvis 6 med
lemmer udfører 
et stort arbejde med mange aktiviteter: 

 Søndagstræffene  altid hyggelige og 
velbesøgte

 Udlejning af fælleshuset  det går bare 
”derudad” med udlejningen.    

Der blev afholdt mange arrangementer: Sct. 
Hans arrangementet, høstfest, stander
hejsning, kræmmermarked, tysklandstur, 

brunkål/flæskespisning, gule ærter m.m.

Også et flot økonomisk resultat for 2010.

En stor TAK til festudvalget  og hjælpere  
for det store arbejde.

Vandafledning 

Struer Kommune har indført en speciel 
vandafledningstakst for kolonihaver. Det 
betyder, at den samlede betaling for vand 
og vandledningsafgift kan sættes ned fra kr. 
35, til kr. 20, kr. pr. m3. 

Strammere kurs

I 2010 bad generalforsamlingen §10 og 
bestyrelse gennemføre en strammere kurs 
overfor dem, der ikke passede have og hus 
tilfredsstillende. Det blev bl. a. også indført, 
at bestyrelsen kunne pålægge medlemmet 
et gebyr på. kr. 300,.  Det har desværre 

ikke medført 
det ønskede 
resultat  der er 
stadig en 56 
haveejere, der 
trods flere påta
ler stadig ikke 
passer deres 
have og hus 
tilfredsstillende.

Vi har fået ny 
advokat, der 
råder os til kun 
at give 2 påtaler 
og en passende 
tid på 1½ til 2 

måneder til at få hus og have bragt i accep
tabel orden. 

Er dette ikke sket indenfor tidsfristen, da 
lade advo katen uden yderligere varsel 
ophæve lejemålet efter reglerne i vore 
vedtægter og ordensreg lement.

Bestyrelsen agter at gennemføre dette, 
og har derfor udarbejdet forslag herom til 
generalforsamlingens vedtagelse.

Generalforsamlingsreferat



Containerpladsen er fortsat en stor omkost
ning  så benyt pladsen med omtanke.

Bak op om dem, der har påtaget sig at 
holde orden og ryddeligt på pladsen og får 
containerne tømt.  Tak for et stort og velud
ført arbejde i 2010.

Hjertestarter

Et medlem har udarbejdet en ansøgning 
til Trygfonden om en hjertestarter med 
tilhørende  kurser til ”Vralden”. Desværre 
blev den ikke bevilget pga. overvældende 
antal ansøgninger. Vi må derfor søge tilskud 
fra andre fonde.           

Ny parkeringsplads til trailere er etableret 
ved vej nr. 1 – benyt den venligst i stedet 
for den gamle plads, hvor trailere ofte var i 
vejen ved tømning af containere.

Rullemarkiser m.m.

Efter forespørgsel til Struer Kommune, har 
vi fået afklaret, at der ingen regler er for 

opsætning af rullemarkiser og stofpavilloner 
i vort kolonihaveområde, da de anses for 
midlertidige foranstaltninger i haverne  og 
dette er bestyrelsen naturligvis enige i.

Udvidelse af sæsonen 

Efter ansøgning til Struer Kommunehar vi 
fået udvidet sæsonen med oktober måned. 

Tak

En stor tak til kassereren  for det store 
arbejde med alle tallene. Pengene er i gode  
hænder hos Ib Mortensen!!

Også en stor tak til vor webmaster for den 
flotte hjemmeside og styringen af den. 

Suppevisken er nu i farver takket være 
Rie og Allan  tak for et stort arbejde med 
tekster og design.

Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbej
de og det udførte arbejde til den øvrige 
bestyrelse, § 10 udvalg og til festudvalg + 
alle øvrige hjælpere  ”vejmand”, pasning af 



jord ved flagstang, kummer ved fælleshus, 
græsslåning ved minigolfbane etc. Vi kan 
altid bruge hjælpere. 

Til de medlemmer der ikke modtager 
genvalg på generalforsamlingen, vil jeg sige 
en stor tak for jeres indsats og det gode 
samarbejde.

Spørgsmål til beretningen.

Jørgen Sørensen, have nr. 116 spurgte, hvem 
der skal betale indenfor hækkene. Svaret 
var, at havelejerne selv skal vedligeholde 
stophaner, vandledninger, vandmålere, 
kloakledninger m.m.

Jørgen Møller, have nr. 166 spurgte til kloak
systemet, hvorfor der ikke var rensebrønde 
i alle haver.

Anne Marie Krabbe, have nr. 101 spurgte, 
hvordan man kan se om der er en rense
brønd, når den ikke er på tegningen. Keld 
Bøg, have nr. 95 oplyste, at man kan få en 
rensebrønd til ca. 4500 kr.

Allan have nr. 101 foreslog, at de indkomne 
forslag til generalforsamlingen bliver lagt 
ind på hjemmesiden. Bestyrelsen mener, 
det er en god ide.

Formandens beretning godkendt.

Regnskabet.
Kassereren gennemgik regnskabet

Der var forslag fremme om, at kontingen
tet skal betales før generalforsamlingen. 
Kassereren oplyste, at det fortsætter som 
hidtil. Sidste frist for indbetaling for april 
kvartal er 7. april.

Regnskabet godkendt.

Fastsættelse af haveleje og gebyrer m.m. 
blev godkendt.

Der vil ikke ske forhøjelse af havelejen p.t., 
medmindre det bliver vedtaget at bygge til 
Vraldhal.

Festudvalgets regnskab blev gennemgået 
af kassereren, Ib Mortensen, og godkendt.

Indkomne forslag.
Forslag fra Aase og Keld Bøg, have nr. 95, 

Pia og Lars Friedrich, have nr. 3, Henny og 
Jørgen Abildhauge, have nr. 37.

1. Spørgsmål om hvor meget, der bruges på 
mad og transport og hvem der deltager.

Kassereren oplyste, at det er en form for 
møde, man holder, så får man lidt godt 
at spise. Det koster ca. 5.000 kr. om året. 
Deltagerne er de personer, der er valgt på 
generalforsamlingen.

2. Skriftlig afstemning af alle forslag. 

Eigil Nielsen, have nr. 147 sagde, at 
selvfølgelig tager vi skriftlig afstemning ved 
personsager, når der er flere foreslået.

3. Opsætning af lamper. 

Jørgen Abildhauge, have nr. 37 og Keld Bøg, 
have nr. 95 oplyste, at det ikke er menin
gen, at der skal være gadebelysning i hele 
kolonien, men måske 1 lampe ved hver vej 
og en ved Vraldhal, det er så mørkt herude 
om vinteren. Der var flere, der havde ordet, 
og de mente ikke, der skulle opstilles lam
per, det var dejlig, at man kunne nyde at se 
stjernehimlen og se mælkevejen. Forman
den mente ikke, der var behov for lys og 
Eigil Nielsen, have nr. 147, rådede til, at man 
stemte imod. Der blev foretaget skriftlig 
afstemning.

Resultatet blev: 12 stemte ja til lamper og 71 
stemte nej.

4. Oprydning på grønne områder. 

Keld Bøg uddybede forslaget og sagde, at 
det var langs Vestvejen og skrænterne ned 
til vandet. Hvis ikke bestyrelsen ville gøre 
noget, ville han gå til kommunen, og så ville 
vi få en påtale. Inger Bech Hansen, have nr. 
188, græmmede sig over, at Keld Bøg truer 
med at gå til kommunen. Vi kunne jo hjælpe 
hinanden med at samle skrald op i stedet 
for. Vi kunne jo også prøve at finde ud af, 
hvem der smider affald ned på skrænterne. 
Dirigenten foreslog, at man foretager en 
fælles rensning af områderne. Formanden 
foreslog, at vi eventuelt kunne tage en 
weekend, hvor vi  indkalder til rensning og 
hjælper hinanden.



5. Mere afdæmpet og mindre diktatorisk og 
truende tone fra bestyrelsen. 

Lars Friedrich, have nr. 3, uddybede 
forslaget. Han mener bestyrrelsen er for 
diktatorisk. Vi skal ikke gå rundt og se efter, 
om vinterafdækningen er fjernet, eller se om 
haverne er renholdte. Han mener det også 
er for truende  med  ordensregler opsat 
ved containerpladsen. Formanden sagde, 
at vi skal have en ordentlig tone herude og 
snakke pænt til hinanden. Med hensyn til 
vinterafdækning har Struer Kommune pålagt 
os ikke at lukke  terrasserne hele året, for så 
har vi huse på 45 m2. Vi har et §10 udvalg, 
der påtager sig at kontrollere dette arbejde i 
h.t. Ordensreglementet.

6. Skriftlig byggetilladelse. 

Lars Friedrich uddybede forslaget og mente 
ikke han havde fået skriftlig tilladelse, og 
det havde givet problemer. Sekretæren 
oplyste, at bestyrelsen har anskaffet en 
kopimaskine, så alle nu får en skriftlig 
godkendelse af byggeansøgningen. I øvrigt 
har bestyrelsen informeret om det i Suppe
visken, 3. kvartal 2010. Forslaget bortfaldt.

Forslag fra bestyrelsen til ændret proce-
dure og tidsplan for eftersyn af have/hus 

og efterfølgende påtaler og ophævelse af 
lejemål.

Formanden redegjorde for forslaget. Der 
bliver to påtaler, hjælper det ikke, over
gives sagen til advokat med anmodning 
om ophævelse af lejemålet. En havelejer 
spurgte, hvor mange år man kan få påtaler, 
før der sker ophævelse af lejemål. Forman
den svarede, at vi starter på en ny hvert år. 
Herefter var der en del diskussion. Forslaget 
vedtaget.

Forslag om tilbygning/udbygning af Vrald-
hal. 

Henning Larsen, have nr. 90 forklarede om 
tilbygningen på 70 m2 og anbefalede at 
stemme for forslaget der er et godt tilbud. 
Villy Sørensen, have nr. 11, opfordrede til 
at stemme nej. Det er ikke rimeligt, at de 
havelejere, der ikke bruger huset, skal 
betale mere i haveleje. Evald Gade, have nr. 
191, bad forsamlingen tænke sig godt om, 
før de stemmer. Det giver mere arbejde, og 
det afgående festudvalg går på grund af 
for meget arbejde. Ulla Mølgaard, have nr. 
88, synes, det er en god ide med at bygge 
til, måske kunne vi leje huset til andre end 
havelejerne. Formanden oplyste, at det ikke 



kan komme på tale og oplyste i øvrigt at det 
ikke er en enig bestyrelse, der står bag for
slaget. Osmond Bech Hansen, have nr. 188, 
forstår ikke, at der er behov for mere plads, 
og han tror i øvrigt ikke på, at det frem
komne tilbud kan holde. Herefter foretoges 
skriftlig afstemning. 6 stemte for tilbygning 
og 59 stemte mod.

Valg af formand.  
Genvalg blev foreslået, men Lars Friedrich, 
have nr. 3, foreslog Jørgen Abildhauge, 
have nr. 37. Osmond Bech Hansen spurgte, 
om Jørgen Abildhauge havde erfaring med 
foreningsarbejde. Der fremkom ikke rigtig 
noget svar herpå. Kassereren foreslog, at 
man stemte på Leif. Vi har en fogedsag 
kørende, og det er ikke godt at ”skifte hest 
midt i vadestedet”. Der foretoges skriftlig 
afstemning. Leif Eskelund fik 54 stemmer, 
Jørgen Abildhauge fik 9 stemmer. Forman
den genvalgt.

Valg af to bestyrelsesmedlem-
mer. 
Bestyrelsen foreslog Osmond Bech Hansen, 
have nr. 188, og Anne Grete Fage, have nr. 

150. Keld Bøg foreslog Jørgen Abildhauge, 
have nr. 37, og sig selv. Der foretoges skrift
lig afstemning:

Osmond  Bech Hansen, 46 stemmer

Anne Grete Fage, 49 stemmer,

Jørgen Abildhauge, 19 stemmer,

Keld Bøg, 16 stemmer.

Valg af bestyrelsessuppleant.  
Bestyrelsen foreslog Anna Pedersen, have 
nr. 67. Keld Bøg foreslog Jørgen Abildhauge, 
have nr. 37, og sig selv. Dorte Thelborg, have 
nr. 119, foreslog, at vi bare tog Jørgen Abild
hauge, da han blev nr. 3 ved afstemingen 
til formandsposten. Der foretoges skriftlig 
afstemning:

Jørgen Abildhauge, 10 stemmer.

Keld Bøg, 12 stemmer.

Anna Pedersen, 36  stemmer.

Valg af revisor.  
Karen Margrethe Maach blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.
Jens Fage blev genvalgt.



Valg af §10 udvalg.
Vej 1. Bestyrelsen foreslog Claus Ohrt, 
have nr. 22. Jan Deleuran, have nr. 7, blev 
foreslået. Dirigenten foreslog afstemning 
ved håndsoprækning, hvad der ikke blev 
protesteret mod 

Claus Ohrt fik 29 stemmer.

Jan Deleuran fik 23 stemmer.

Vej 2. Ib Pedersen, have nr. 67, blev gen
valgt.

Vej 3. Bestyrelsen foreslog Michael Slei
mann, have nr. 141. Keld Bøg, have nr. 95, 
blev foreslået. Afstemning ved håndsopræk
ning. Der blev ikke protesteret herimod.

Michael Sleimann fik 29 stemmer.

Keld Bøg fik 21 stemmer 

Der blev protesteret mod, at de valgte ikke 
var tilstede. Keld Bøg protesterede meget 
kraftigt mod valg af personer, der ikke 
er tilstede og oplyste, at han eventuelt 
ville lave et protestparti. Leif oplyste, at vi 
fremover vil gøre alt, for at de personer, der 
bliver foreslået, skal være tilstede.

Vej 4. Bestyrelsen foreslog Jens Rasmussen, 
have nr. 181, der blev valgt.

Valg til festudvalg. 
Alle afgår. Ingen modtager genvalg. Efter 
opfordring indvilgede Emma Møller, have 
nr. 166, i at fortætte, såfremt der bliver valgt 
nok til udvalget. Da der ikke var flere, der 
ville deltage i festudvalget, blev der således 
ikke et festudvalg. Formanden oplyste, at 
bestyrelsen vil arrangere Sct. Hansfest og 
Høstfest, men der bliver ikke søndagstræf. 

Eventuelt.
Anne Marie Krabbe, have nr. 101, foreslog, 
at de penge, festudvalget har, bliver brugt 
til indkøb af en hjertestarter, men forslaget 
blev afvist, idet man var enige om, at lade 
pengene blive stående indtil videre. Keld 
Bøg oplyste, at han på bådelaugets vegne 
måske vil arrangere en tysklandstur.

Kassereren opfordrede folk til at huske at 
melde flytning, det vil lette arbejdet meget.

Formanden afsluttede generalforsamlin
gen med at sige, vi har Danmarks dejligste 
område. Tænk på det, når I laver vrøvl og 
ballade.

Generalforsamlingen sluttet ca. kl. 13.30. 

Besøg fra Skive
Vi har fået henvendelse fra Skive Koloni
haveforening. De vil gerne besøge os, og 
efter lidt forhandling har man valgt søndag 
d. 28. august. De kommer i privatbiler og 
vil gerne indtage deres medbragte mad i 
Vraldhal.

Foreningen vil være vært ved kaffe/te.

De vil måske gerne rundt i området og kigge 
på haverne. Vi håber, I vil tage godt imod 
dem og evt. give dem lejlighed til at komme 
inden for hækkene. 

Hundeliv på Vralden
Det ser ud til at Vralden er et yndet område 
til hundeluftning. Hunde er velkomne på 
følgende betingelser:

1. Hunde skal føres i snor.

2. Hundens efterladenskaber skal fjernes.

3. Løs hund skal holdes inden for egen 
hæk.

No dogshit!!



Flagreglerne
Især om søndagen kan vi glæde 
os over det festlige syn af flag over 
haverne. Lad os i den anledning 
lige repetere flagreglerne:

Ved flagning med Dannebrog 
hejses flaget tidligst kl. 8 og tages 
ned senest ved solnedgang. På 
tidspunkter af året, hvor solen står 
op efter kl. 8, hejses flaget først 
ved solopgang.

Vimpel må man flage med dag og 
nat – det samme gælder Danne
brogsstanderen (ligner en vimpel, 
men er kortere og bredere).

Nyt fra Vrald Odde Båd-
laug
Næste festlige sammenkomst 
bliver afriggerfest d. 24. septem
ber kl. 12.

Øvrige nyheder kan findes i både
laugets opslagstavler.

Nyttige adresser og telefonnumre:
Bestyrelsen:

Formand: Leif Eskelund, tlf. 4095 1413. Have nr. 158

Næstformand: Osmund BeckHansen, tlf. 9719 9208 
– 2979 2989. Have nr. 188

Kasserer: Ib Mortensen, tlf. 9784 0892 – 5096 7363. 
Have nr. 186

Sekretær: Anne Grete Fage, tlf. 9785 2844 –  
2715 3744. Have nr. 150

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

§10-udvalget:

Formand: Osmund BeckHansen, tlf. 9719 9208 – 
2979 2989. Have nr. 188

Vej 1: Klaus Ohrt, tlf. 3140 0506. Have nr. 22 

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

Vej 3: Michael Sleimann, tlf. 2552 2902. Have nr. 159

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

Udlejning af Vraldhal:

Kasserer: Ib Mortensen, tlf. 9784 0892 – 5096 7363. 
Have nr. 186

Udlån af trailer

Harald Andersen, tlf. 6014 9904. Have nr. 31

Kontortid

Torsdag kl. 18:30  19:30

Hjemmeside:

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

Ansvarshavende redaktør

Leif Eskelund


