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1. Valg af dirigent

Grethe Hestbech, have 79, blev valgt til 
ordstyrer.

Grethe Hestbech konstaterede, at general-
forsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Valg af referent

Anne Grete Fage, have 150, blev valgt til 
referent.

3. Valg af stemmetællere (3)

Henning Larsen, have 90, Rie Krabbe, have 
101, og Jens Fage, have 150, blev valgt til 
stemmetællere.

4. Formandens beretning

Formanden bad forsamlingen mindes de 
medlemmer, der er døde i løbet af året. Af 
formandens øvrige beretning: Vi har i året 
2012 igen haft en del huse til salg, hvilket 
stadig nok skyldes den generelle afmatning. 
Da vi af kommunen fik lov til at udvide 
antallet af udenbys fra 30 til 40, hvilket 
også blev godkendt af generalforsamlingen, 
blev der hurtigt ”udsolgt”, og vi måtte igen 
sige nej til udenbys. Bestyrelsen har efter 
ansøgning til kommunen fået lov til yder-
ligere udvidelse af udenbys fra 40 til 50 og 
fremkommer med forslag.

I 2012 er der gennemført 12 hushandler, 
heraf 10 med nye lejere/medlemmer. 
Velkommen til ”Vralden” til de ti nye, vi 
håber, I vil befinde jer godt.

På generalforsamlingen i 2012 blev der 
heldigvis igen valgt et festudvalg, der har 
udført et utroligt flot og stort arbejde for 
vore medlemmer.

Der kan fx. nævnes:

4o års jubilæum - den 1. april, hvor besty-
relsen i samarbejde med fest-udvalget 
startede med standerhejsning og med et 
beskedent traktement fejrede, at det var 40 
år siden at vi startede på ”Vralden”.

Sct. Hans - arrangementet - med mange 
deltagere - et rimeligt vejr, og heksen blev 
sendt behørigt af sted af byrådsmedlem 
Martin Hulgaard, der holdt båltalen. Tak for 
det.

Høstfesten - der løb af stabelen primo sep-
tember med dejlig mad - helstegt pattegris 
med div. tilbehør og god musik, dans og 
dejlig stemning.

De ca. 45 deltagere havde en dejlig efter-
middag.

Sæsonafslutningen ultimo oktober blev 
gennemført med god tilslutning og stemn-
ing, så vi fik en god afslutning på sæsonen 
på Vralden.

I 2012 er der desuden - traditionen tro - af-
holdt brunkål/ flæskespisning, spisning af 
gule ærter samt kræmmermarked med god 
tilslutning.

Ved søndagstræffene sæsonen igennem var 
der altid god stemning og godt fremmøde
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Tirsdags-petanque har også kørt sommeren 
igennem.

Tak til festudvalget for det store arbejde og 
alle arrangementerne i 2012.

På generalforsamlingen blev det vedtaget 
at nedsætte et udvalg til at gennemgå og 
komme med forslag til revision af Vedtægter 
og Ordensregler.

4 af foreningens medlemmer blev valgt til 
sammen med bestyrelsen at forestå arbej-
det. Med Jens Fage som tovholder blev et 
stort arbejde med mange møder gennemført 
i sommerens løb, og på en ekstraordinær 
generalforsamling den 30/9 blev forslaget 
præsenteret og vedtaget med stort flertal. 
Efterfølgende blev det godkendt af Struer 
Kommune, er dermed gældende. Det blev 
trykt og udsendt til alle medlemmer.

Containerpladsen er fortsat en stor omkost-
ning. Derfor opfordrede formanden til at 
pladsen bliver benyttet med omtanke, og at 
man bakker op om dem, der har påtaget sig 
at holde orden på pladsen og få container-
ne tømt.

I 2012 er der er igen nogle havelejere, der 
har fået sig en slem overraskelse med 
meget stort vandforbrug p.g.a. utilsigtet  

”løbende” måler. Det blev påpeget, at der 
kun er havelejeren selv til at betale forbru-
get. Bestyrelsen kan ikke holde øje med 
vandforbruget i alle 192 haver.

Som et ”plaster på såret” kan man søge 
Kommunen om eftergivelse af aflednings-
bidrag, som desværre kun er en lille del af 
afregningen.

Renoveringen af vores fællessal og toilet-
forhold er gennemført med godt resultat og 
er i 2012 blevet flittigt brugt både af fore-
ningen og til udlejning til medlemmerne. 
Det har kostet ca. 120.000 kr., men vi synes 
pengene er givet godt ud.

I denne vinter er køkkenet blevet renoveret, 
hvilket også var stærkt tiltrængt. Stor tak 
til Rie og Allan, der har været ”tovholdere” 
på projektet. Det har i alt kostet ca. 70.000. 
Festudvalget betaler halvdelen af beløbet. 
Yderligere har foreningen p.g.a. manglende 
godkendelser af legepladsen været nødsa-
get til at få renoveret rutsjebane og få ny 
vippe. Det har kostet ca. 30.000, kr. så alt 
i alt er der investeret over 200.000 for at 
fremtidssikre og lovliggøre vort område.

Herefter resterer kun mindre vedligehol-
delsesopgaver, herunder maling m.v. af 



vores fælleshus samt naturligvis vedlige-
holdelse af vandledninger og kloaknet.

Regnskab 2012, overordnet OK, og med et 
godt resultat, når der tages hensyn til de 
store og afsluttede projekter der er gennem-
ført i 2011 og 2012.

Bestyrelsen er tilfreds med, at vi stadig har 
en god sum penge ”på bogen” til nødven-
dige og uforudsete vedligeholdsudgifter.

En stor tak til kasseren for det store arbejde 
med alle tallene, sekretæren for arbejdet 
med Suppevisken, referater fra besty-
relsesmøderne, indlæg på hjemmesiden, 
breve m.v., til webmaster for den flotte nye 
hjemmeside med adressen www.fjordglimt.
org eller www.vralden.dk - den bliver flittigt 
besøgt.

Hjemmesiden ajourføres løbende med 
haver til salg, Suppevisken, billeder og nyt 
fra fra bestyrelsen, § 10 og festudvalg samt 
stort og småt fra kolonien.

På den ordinære generalforsamling i 2012 
blev det endvidere besluttet at afholde 
en høring om evt. optagelse i Danmarks 
Kolonihaveforbund. Høringen blev afholdt 
som afslutning på sæsonen med deltagelse 
af kredsformand fra Holstebro samt  et 

medlem af forretning-
sudvalget.  De mange 
fremmødte fik en grundig 
orientering om forbun-
dets aktiviteter samt de 
økonomiske konsekvenser 
ved et evt. medlemskab. 
Forslaget om medlemskab 
er medtaget på denne 
generalforsamling til 
afstemning.

Desuden en stor tak for 
godt samarbejde og udført 
arbejde til den øvrige 
bestyrelse, festudvalg, § 
10 udvalg og alle øvrige 
hjælpere ”vejmand”, pas-
ning af jord ved flagstang, 
kummer ved fælleshus, 
græsslåning ved minigolf-

bane etc. etc. Vi kan altid bruge hjælpere 
til at tage en tørn for at få fællesskabet til 
at fungere. Tak til medlemmer, der har valgt 
ikke at modtage genvalg på generalforsam-
lingen

Vi ser frem til endnu en dejlig sæson herude 
og bestyrelsen ønsker jer alle en god og 
dejlig sommer på Vralden.

5. Regnskab ved kassereren

Kassereren, Ib Mortensen, fremlagde regn-
skabet, som blev vedtaget.

6. Fastsættelse af gebyrer, haveleje m.v.

Kassereren meddelte på bestyrelsens vegne 
en prisstigning på vand, 5 kr. pr. m3

Øvrige gebyrer er uændrede.



7. Indkomne forslag

Fra bestyrelsen

a. Forslag om medlemskab af Danmarks 
Kolonihaveforbund som opfølgning af sidste 
ordinære generalforsamling.

Leif Eskelund, redegjorde for forslaget. 
Villy Sørensen, have 11, krævede skriftlig 
afstemning. Forslaget blev forkastet med 55 
stemmer mod og 4 for.

b. Forslag om kontingent til på 100 kr. årligt 
for alle medlemmer.

Ib Mortensen redegjorde for forslaget. 
Baggrunden er, at skabe lidt mere likvid 
kassebeholdning på en måde, så det 
fordeles ligeligt på alle medlemmer. Blev 
vedtaget med stort flertal ved afstemning 
ved håndsrækning. 2 stemte imod.

c. Forslag 
om bidrag 
til fore
ningen på 
100 kr. for 
trailere, der 
opbevares 
på forenin
gens trailer
plads.

Ib Mortens-
en rede-
gjorde for 
forslaget. 
Baggrunden 
er udgifter 
til anlæg og 
vedligehold 
af pladsen. 
Forslaget blev vedtaget ved afstemning ved 
håndsoprækning. 36 stemte for, 8 imod.

d.    Forslag om ændring og honorar til 
bestyrelsesmedlemmer.

Ib Mortensen redegjorde for forslaget, der 
var til afstemning ved håndsrækning. Det 
blev vedtaget med stort flertal.

e. Forslag om ændring af andel af lejere 
bosat uden for kommunen fra 40 til 50.

Andet afsnit i § 2 i vedtægterne ændres til:

Antallet af haver der udlejes til person er 
som er bosat udenfor Struer Kom mune kan 
ikke overstige 50. Når en have udlejes til 
en person bosat udenfor Struer Kommune 
er det en forudsætning at den har været 
udbudt som ledig i 3 måneder.

Anne Grete Fage gjorde rede for forslaget. 
Baggrunden er, at vi har mange huse til 
salg, samtidig med, at der er stor interesse 
fra personer med bopæl uden for Struer 
Kommune. Forslaget blev vedtaget.

Fra medlemmer

a. Forslag fra Baarsgaard, have 103, om 
afholdelses af generalforsamling på alter
nativt tidspunkt.

Forslagsstilleren var ikke selv til stede. Det 
blev ikke 
vedtaget.

b. Forslag 
fra Lydia, 
have 83, 
ang. den 
kommunale 
græsklip
ning.

Forslags-
stilleren 
gjorde 
rede for 
forslaget. 
Bestyrelsen 
arbejder 
videre med 
det og 
undersøger 

aftalen med kommunen om græsslåning.

8. Valg af formand

(Leif Eskelund modtager ikke genvalg)

Anne Grete Fage, have 150. Blev foreslået og 
valgt. Der var ikke andre forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter

Osmund BechHansen modtager genvalg, 
Anne Grete Fage modtager genvalg.



Osmund Bech-Hansen, have 188, blev 
genvalgt. Nyt medlem til bestyrelsen blev 
Solveig Andersen, have 88. Som suppleant 
valgtes Ole Maach, have 157.

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Karen Margrethe Maach og Lis Mortensen 
modtager genvalg.

Karen Margrethe Maach blev genvalgt for 2 
år, Lis Mortensen for 1 år.

11. Valg til § 10-udvalg.

Vej 1 (Klaus Orth modtager genvalg)

Blev genvalgt.

Vej 3 (Søren Christensen modtager genvalg)

Blev genvalgt

12. Orientering fra festudvalget

Rie Krabbe, have 101, orienterede:

Standerhejsning d. 7.4. klokken 10.00

Søndagstræf alle søndage kl. 10.00

Søndag d. 21. april kl. 9.00 er der indsam-
ling af affald i vores område - derefter er 
foreningen vært ved en kop kaffe og et 
rundstykke. Festudvalget består af

Emma og Jørgen Møller, have 166 
Kirsten Overgaard, have 45 
Laura Christensen 
Ane Marie Krabbe og Allan Nørgaard, 
have 101 
Karen Højbøge, have 47,  
Villy Christensen

13. Eventuelt.

Villy Sørensen, have 11, ønskede kendskab 
til kommunens deklaration. Den vil efter 
revurdering blive sat på hjemmesiden.

Ib Mortensen orienterede om betingelser for 
brug af affaldspladsen:

Der kan anbringes køkkenaffald i de grønne 
containere. På grund af tømningsrutinerne 
skal de fyldes helt op i rækkefølge fra vejen. 
Den grønne container ved Vraldhal må også 
gerne bruges.

Desuden er der to containere til henholdsvis 
kompost og grene.

Alt andet affald er lejerne selv forpligtet 
til at bringe på den kommunale genbrugs-
plads. De stramme regler er forårsaget af 
vores heftigt stigende udgifter til renovation 
og det anseelige beløb, foreningen skal give 
for at komme med en trailer til genbrugs-
pladsen (162 kr.). Det er gratis for private. 
Ting, der kan genanvendes af andre, kan 
annonceres i medlemmernes skab på vest-
siden af Vraldhal.

Anders Drejer (have 43) og Jesper 
Kjærsgaard (have 140) har opsyn med plad-
sen og kan kontaktes for lån af trailer. De 
har desuden helt ekstraordinært tilbudt at 
stille to blå, tøndeformede containere frem 
til øldåser.

Der er ønske om anvendelse af mikrofoner 
til næste generalforsamling.

Forespørgsel fra have 172 angående 
misligholdte haver. Osmund Bech-Hansen 
redegjorde for proceduren desangående.

Keld Bøg, have 95, formand for Vrald 
Odde Bådelaug, gjorde opmørksom på, at 
kun medlemmer af lauget kan have både 
liggende på stranden. Lauget kan kontaktes 
via http://vraldoddebaadelaug.dk



Den skulle være feset ind – men er det 
åbenbart ikke:

Vi har ikke længere ”klunse-
hjørnet”
På grund af overvældende mængder af 
ubrugeligt affald fx toiletkummer, betonk-
lodser, ødelagte møbler osv. Har vi måttet 

opgivet det, der ellers kunne have været en 
god ide: Vores rum til genbrug! 

Men fortvivl ikke, ideen kan leve videre på 
anden vis: Har du ting til overs, som andre 
evt. kunne have glæde af, kan du sætte en 
seddel i udhængsskabet mod vest med dit 
telefon- eller havenummer.



Trailerpladsen
På generalforsamling dette år blev det ved-
taget, at haveejere skal betale 100 kr. årligt 
for at have en trailer parkeret på trailerplad-
sen.

Beløbet skal betales til foreningens kasserer 
inden 1. juli. Traileren vil herefter blive 
registreret til databasen med registrerings-
nummer. 

Det udvendige toilet ved Vraldhal
På grund af gentagen misbrug/tilsvining af 
toilette ved Vraldhal er det desværre blevet 
nødvendigt at aflåse det. Alle haveejere, 
der er interesseret i at have en nøgle, kan 
henvende sig i kontortiden for køb af nøgle. 
Den koster 50 kroner.

Hvis man spørger sin GPS –
hvor i byen Kolonihavevej – eller for den 
sags skyld ”Fjordglimt” (navn på en af Stru-
ers gader) befinder sig - får man sandsyn-
ligvis problemer, idet kolonihaveområdet 
ikke findes som et registreret postområde. 
Denne usikkerhed om vores adresse, er 
årsag til, at det kan være svært at forklare 
sig over for Taxa eller vagtcentral.

En del har oplevet, at man kommer uden 
om problemerne, hvis man i steder angiver 
”Vralden” & evt. havenummer. Erfaringen er 
hermed givet videre.

Japansk Pileurt
I vores område er der flere steder set ja-
pansk pileurt – både i haver og på skrænten 
mod vandet. Det er en invasiv plante, og må 
derfor bekæmpes. 

At den er invasiv, betyder at den er indført 
til Danmark, hører ikke til naturligt og har alt 
for let spil over for andre planter – jævnfør 
fra zoologiens verden den iberiske skovs-
negl (dræbersneglen). Pileurten formerer sig 
her udelukkende ved rodskud, da frø ikke 
modnes. Men blot en lille – også tilsyn-
eladende udtørret – stump kan blive til en 
plante, og den breder sig hurtigt.

Planten kan ses i en større bevoksning 
mellem Struer Skolehjem og Øster Strand 
på skråningen med mod vandet – hvis ikke 
kommunen har fået held til at bekæmpe 
den. Det forsøgte de sidste år - !

Desværre er det en flot plante - :-(

Der kan læses mere om den på Naturstyrels-
ens hjemmeside.



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: Ib Mortensen, tlf. 5096 7363. Have nr. 186

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 1: Klaus Ohrt, tlf. 3114 0506. Have nr. 22 

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

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

Udlejning af Vraldhal:

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

Containerplads og udlån af trailer

Jesper Kjærsgaard, tlf. 5127 9161. Have 140

Anders Drejer Jepsen. Have 42

Kontortid

Torsdag kl. 18:30 - 19:30 og søndag kl. 10:00 - 11:00

Hjemmeside:

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

Ansvarshavende redaktør

Anne Grete Fage

Det bliver så fint –
Hvis man er interesseret i, at der 
bliver revet med havetraktor på 
vejen langs hækken uden for 
haven, kan der laves aftale med 
Jørgen Abildhauge have 37. Det 
koster 100 kr. for en sæson.

Oprydningsdag søndag 
d. 21 april.
Festudvalget havde taget initia-
tiv til den årlige oprydningsdag 
for at samle omkringfarende 
plast, tomme øldåser, papir 
m.v., der havde forvildet sig ind 
på vores område. 

Klokken ni fik en del mor-
genfriske personer udleveret 
plastposer, man aftalte hvordan 
området skulle fordeles. Da 
festudvalget også havde sørget 
for stille, køligt solskinsvejr, 
ideelt til formålet, var det både 
hyggeligt og fornøjeligt at delt-
age, ikke mindst, da festud-
valget efter endt indsats kl. 10 
sørgede for kaffe/te og rund-
stykker.

Det skal lige nævnes, at arbejdet 
ikke var så omfattende som 
sidste år, da elever og lærere 
fra Skolehjemmet i forvejen 
havde gjort en kraftig indsats på 
grunden i umiddelbar nærhed af 
Vralden. Tak for det!


