
  

 

Et nyt årti 

Denne Suppevisk  har 40 års jubilæum  og er et forsøg på 

lidt forandring efter idé af Rie og Allan 

Suppevisken     

Så kom vi ind i et nyt årti 

og har forhåbentlig en god 

sæson foran os med mange 

gode oplevelser i hus og ha-

ve. En ikke helt almindelig 

vinter er nu forbi, men for  

ældre medlemmer mindes 

man en vinter som i gamle 

dage. Selv om kulden måske 

nok har snydt en del med 

hensyn til sarte planter, og 

enkelte ikke fik lukket for 

udendørs vandhaner med 

vandspild til følge, så har 

kulden sikkert også fået kål 

på en del skadedyr, dræ-

bersneglen medregnet. 

Nogle af Jer er garanteret 

for længst i gang med for-

spiring af sommerplanter og 

de første kartofler i jorden 

eller planer om at lave om på 

et par bede, eller ligefrem 

tanker om udbedring af hus og 

lignende. 

Gad vide om vi springer for-

året over og går direkte til 

sommer ! Det vi mangler nu er 

varme og vand, så vi kan kom-

me videre.           Amn 

I dette nummer:          side 

Inde i bladet: 
Referat fra den  

ordinære general-
forsamling. 

 

  

  

Festudvalg info  

 

Vrald Odde Bådlaug 

 

  

Bestyrelsen  

informerer  

 

Punkter af særlig 

interesse : 

Må man bruge andre 

byggematerialer end 

de gængse! 

Nye regler for brug / 

udlejning af Vraldhal. 

Foreningens hjem-

meside på nettet. 

Årgang 40                                             
 

2.kvartal 
2010 
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Fællesskab om hvad?  Forening betyder fæl-

lesskab, og vi er jo en kolonihaveforening som 

er fælles om hele området. Vi er så heldige, at 

ud over vores ”egen” lille parcel, har vi en unik 

beliggenhed og petanque, minigolf og boldba-

ner samt klubhus og legeplads til fælles afbe-

nyttelse. Brug dette og pas på det. Mange ha-

veforeninger ville ønske, det var dem.  

Skt. Hans 2009 

Det var så den vinter …..( den var godt nok lang).  
 

Fællesskab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Som det fremgår står der 

årgang 40, og vi kom i et 

nyt årti ,så måske var det 

en anledning til at prøve 

at gøre vores blad lidt me-

re levende. Et medlems-

blad og ikke ”kun” info fra 

bestyrelsen, men bladet 

skal stadigvæk være bin-

deled mellem bestyrelse 

og medlemmerne.  

 

  

Kartofler til grundlovsdag! 

-   Ja, for de hurtige….. 

hård frost er det 
nødvendigt at 
lukke. 
bestyrelsen 

 De to foregående vintre blev der 
ikke lukket for vandet, men først 
i det nye år, blev frosten så 
hård, at det blev nødvendigt at 
lukke. Bestyrelsen blev gjort op-
mærksom på, at der var flere 
huse, hvor der var brud på 
vandrørene.. 
Om det er glemsomhed/sløseri 
vides ikke, men fakta er, at ved 

Hvorfor nu det - og hvordan ? 

Årgang 40                                             

Husk at kontrollere vandmåler,   

rør og vandhaner (især 

udendørs), det kan blive  
MEGET dyrt ikke at gøre det, 
når frosten slutter. 

 

Send gerne gode ideer til hus 

og have. 

 

Måske en god opskrift hvor  

havens produkter kan indgå. 

Syltetøj, saft m.m. 
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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, 

Birte Andersen, have nr. 92,  

Henning Larsen, have nr. 90 og 

Jens Fage, have nr. 150. 

Formandens beretning 

Formanden indledte sin beret-ning 

med at mindes de medlem-mer, 

der er gået bort i årets løb. 

I året 2009 er der gennemført 18 

hushandler, og deraf er der 16 nye 

havelejere. Vi byder dem 

velkommen og håber, de vil be-

finde sig godt. 

Formanden takkede festud-valget 

for deres indsats med 

søndagstræf, Skt. Hansfest, 

høstfest m.m. 

Det er gået godt med udlejning af 

fælleshuset. 

Leif takkede ligeledes § 10 

udvalget for deres store arbejde 

med vurderinger og haveeftersyn. 

Bestyrelsen synes stadig, at der 

er for mange påtaler på grund af 

for meget ukrudt/ for dårlig 

oprydning i haverne. Skulle vi ikke 

være enige om at gøre det bedre i 

år. 

Containerpladsen  er fortsat en 

stor udgift – så benyt pladsen med 

omtanke. Bak op om de personer, 

som påtager sig at holde orden og 

køre affald væk. 

Tak for stort og veludført 

arbejde i 2009. 

Endvidere takkede formanden den 

øvrige bestyrelse for godt 

samarbejde, ligesom han også 

rettede en tak til alle øvrige 

hjælpere. 

I sommeren 2009 havde vi besøg 

af Struer Havekreds. Ca.150 

gæster kom og gik rundt i 

haverne. Medlemmerne fra 

havekredsen var meget imponeret 

over både huse og haver i vort 

område. Det var en rigtig god og 

hyggelig aften. 

Regnskab 2009 overordnet ok, 

med godt resultat. Bestyrelsen er 

tilfreds med, at vi har ”penge på 

bogen” til uforudsete udgifter til 

f. eks. vore gamle kloakker og 

vandledninger. Gravearbejde er 

rigtig dyrt. 

 Referat fra generalforsamlingen d.3.4.2010 

I Vraldhal. 

Ca. 80 deltagere. 
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Formandens beretning blev god-

kendt. 

Regnskabet blev gennemgået af 

kassereren og godkendt. 

Fastsættelse af haveleje og geby-

rer m.m. blev godkendt uændret. 

Festudvalgets regnskab blev ligele-

des gennemgået og godkendt. 

Indkomne forslag. 

Forslag fra Rie og Allan, have nr. 

101, om at vi skal ansøge kommunen 

om udvidelse af sæsonen med over-

natning i oktober måned, blev vedta-

get. 

Forslag fra Chr. B. Hansen, have 

nr. 105, om at foreningen skal an-

skaffe en vimpel med trykt navn 

”Fjordglimt”, Forslaget blev vedta-

get. 

Forslag fra samme om at finde en 

person til at holde området omkring 

minigolf og affaldspladsen. Kassere-

ren oplyste, at det er bestyrelsens 

opgave at klare dette. Forslaget 

blev forkastet. 

Forslag fra samme om, at hækklip-

ning rykkes 3 uger frem p.g.a. fugle-

nes yngletid. Forslaget blev forka-

stet. 

Forslag fra samme og Keld Bøg, 

have nr. 95 m.fl. om nedlæggelse 

af § 10 udvalget. Forslaget blev for-

kastet, men det vedtoges at stram-

me op  ved haveeftersyn og evt. 

idømme gebyr på 300 kr. såfremt 

påtale ikke hjælper. 

Forslag fra de samme personer om 

”ingen skyldig haveleje, ingen skyldig 

vandafgift”. Kassereren redegjorde 

for regnskabet  og oplyste, at der 

ingen skyldig haveleje er, og det be-

løb, der er opført som tilgode-

havende vand, først skal betales i 

begyndelsen af april i år. Forslaget 

blev herefter trukket tilbage. 

Med hensyn til forslaget om ingen 

jord ud over skrænten, blev det 

vedtaget, at vi bekendtgør i Suppe-

visken, at det ikke er tilladt. 

Endvidere blev det vedtaget, under 

henvisning til kommunens tilladelse, 

at man fremover også må anvende 

andre trælignende materialer til 

byggeri. 

Bestyrelsens forslag om, at § 10 

medlemmerne hver skal have 500 kr. 

som vederlag for deres arbejde, 

blev vedtaget. 
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Bestyrelsens forslag om etable-

ring af en plads til trailere på 

sydsiden af vej 1, blev vedtaget. 

Valg af kasserer. 

Bestyrelsen foreslog Ib Morten-

sen, have nr. 186. Ib Mortensen 

blev valgt. 

Valg af nyt bestyrelsesmedlem. 

Henning Larsen, have nr. 90 blev 

foreslået og valgt. 

Osmund Bech Hansen blev valgt 

som bestyrelsessuppleant. 

Lis Mortensen, have nr. 74, blev 

valgt som revisor. 

Jens Fage, have nr. 150 blev gen-

valgt som revisorsuppleant. 

Valg af § 10 medlemmer. 

Tage M. Pedersen, have nr. 2, 

Osmund Bech Hansen, have nr. 

188, Ole Maach have nr. 157 blev 

genvalgt. Nyt medlem  for vej 

2 ,Villy Mortensen, have nr. 74 og 

Ib Pedersen, have nr. 67 blev fo-

reslået. 

Der foretoges skriftlig afstem-

ning. 

Villy Mortensen fik 25 stemmer 

og Ib Pedersen fik 42 stemmer. 

1 blank. 

Ib Pedersen valgt. 

Valg af medlemmer til festud-

valget. 

Alle tidligere medlemmer afgik og 

modtog ikke genvalg. 

Efter megen diskussion kom fest-

udvalget til at bestå af følgende: 

Anne og Ib Pedersen, have nr. 67, 

Emma Møller, have nr. 166, Karen 

Højbøge, have nr. 47, Kirsten 

Overgaard, have nr. 45 og Laura 

Christensen, passiv medlem. Sol-

vej Andersen have nr. 38, blev 

valgt som suppleant. 

 

Eventuelt. 

Rie og  Allan have nr. 101 foreslog,  

at referat fra bestyrelsesmøder-

ne blev opslået i skabene eller 

kom på hjemmesiden. 

Leif oplyste, at bestyrelsens ved-

tagelser kommer i Suppevisken, 

men vi vil have vore bestyrelses-

møder i fred og ro. 

Det blev drøftet, om vi  stadig-

væk skal vise opmærksomhed ved 

runde fødselsdage m.m. 

Forsamlingen  foreslog, at vi und-

lader at sende hilsner. Bestyrel-

sen var enig heri, idet man meget 

let kan glemme nogen,  da vi ikke 

kender folks data. Fremover vil 

bestyrelsen kun sende blomster-

hilsen ved dødsfald. 

Til slut takkede formanden diri-

genten for god ledelse af general-

forsamlingen og ønskede alle en 

god sommer. 
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 Vrald Odde Bådlaug  

Tlf. 21 72 25 77 

Referat fra Bådlaugets  

generalforsamling i Vraldhal den 

17.4.2010. 

Ca. 25 fremmødte - og i en god 

stemning. 

 

Referat af Keld Bøg. 

 

Det blev endnu et godt år i 2009 med 

44 medlemmer. Borde—og 

bænkesættene vi fik sat op på 

stranden er nu blevet varige efter et 

prøve år. 

Det blev indskærpet at 

affaldsstativerne kun er til småaffald. 

Både og pladser skal afmærkes med 

medlemsnummer . Alle pladserne ved 

bådebroen er solgt. Garnkasser skal 

færdiggøres eller borthændes. 

Husk adresseændring og evt. nyt 

telefon nr. til ny telefonliste. 

Regnskab forelagt og godkendt. 

Generalforsamlingen vedtog at 

undersøge forskellige muligheder for 

et ophalerspil. 

 

Valg til bestyrelsen : 

Keld Bøg            formand for 2 år 

Eigil Nielsen       Kasserer, (1 år endnu) 

Arly Kristensen   bestyrelsesmedlem  

for 2 år 

Harly Olesen       suppleant til 

bestyrelsen 1 år 

 

Nye vedtægter blev vedtaget. 

Kontingent fortsat 60,- kr. årligt. 

 

Bådlauget siger et stort tak til Rita og 

Sif for et super god skrubbegilde 

efter generalforsamlingen. 

Beklageligvis var der flere medlemmer 

der ikke mødte op, selvom man havde 

bestilt mad. Så fremover betales der 

forud til laugets fester. 

 

Vi afholder afriggergilde  i Vraldhal 

16. oktober 2010 kl. 12.00 med 

indtagelse af smørrebrød.—husk 
tilmelding—max 50 personer. 

 

Næste års generalforsamling 

afholdes en uge tidligere, altså den 

9.april 2011 , 

kl. 10,30 ( og efterfølgende 

skrubbegilde kl. ca. 12., husk også 
tilmelding her. max 40 ). 

Bådlauget ønsker alle en god sommer 
og vil lige minde om at både der skal 
ligge på stranden  bedes lagt op på 
stranden neden for vej 1 inden 16. maj 
(disp.) /Keld Bøg 

Fmd. 

Da dette nummer er en ny opsætning, 

er der flere ting, som vi har tænkt 

skal med i næste nr. af suppevisken . 
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KØB & SALG (- og gies væk)`.        ( kunne være sådan )……..  

Leje af Vraldhal. Der har væ-

ret forespørgsel om leje af 

Vraldhal i februar. Bestyrelsen 

og festudvalget har vedtaget, 

at fra december til og med 

marts kan man ikke benytte 

Vraldhal, og kun i oktober og 

november såfremt der er 

åbent for vandtilførslen. 

Prisen for leje af 

Vraldhal :700,kr. + 300,- i  

depositum. De 300,- får man 

tilbage, såfremt lokalerne afle-

veres i rengjort stand og alt 

inventar er i orden.                                        

Nyt fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen valgte Ejgil Niel-

sen som bestyrelsens repræ-

sentant i § 10 udvalget. Efter-

følgende blev Ejgil valgt som 

udvalgets formand. 

Affald. 

Bestyrelsen har konstateret, at 

der er smidt haveaffald i læ-

bæltet ved Vestvejen. Det er 

strengt forbudt at kaste ha-

veaffald og jord både ud over 

skrænten ved fjorden og ved 

Vestvejen. 

Terrasse med carport-

løsning. 

Efter ny forhandling med Stru-

er kommune, er afstanden fra 

den åbne del af overdækket 

terrasse med carportløsning, 

nedsat til 1,5 meter til skur/

drivhus eller hegn. 

Hvad skal man nu bruge til beklædning ! 

 

Grønne områder og veje. 
Som tidligere meddelt utallige 
gange i Suppevisken er det sta-
dig ikke tilladt at parkere/køre 
på de grønne områder ned mod 
vandet. 
Iflg. Ordensreglementets §5, er 
unødig støj og unødig motor-
kørsel på de grønne områder 
forbudt. Er der ikke plads på P-
pladserne, skal man holde i 
højre side i indkørselsretningen 
på fordelingsvejene, det er næ-
sten altid muligt. 
 

NYT NYT  NYT 

Trailere.  
Der er nu etableret en ny par-
keringsplads for trailere i sydsi-
den af Vej 1.Herefter er det for-
budt at parkere trailerne ved 
genbrugspladsen mod vandet. 

               

 Minigolf  med egne køller. 
Specielle  minigolfkugler 
kan købes. 
Alm. golfkugler må ikke 
bruges (de er for hårde).  

 

          Gode ideer  ?????  

 

 

  Bestyrelsen informerer om :  

 Årgang 40                                             

 

 
Sidste frist for indlevering… 
Se udhængsskabene. 

 
Byggematerialer   

Efter flere henvendelser  om-
kring nye og andre byggema-
terialer til brug af til- og om-
bygning  som vi har i vore lo-
ve, er der i samråd med kom-
munen givet tilladelse til  at 
bruge fibercement brædder og 
fiber plader  som er godkendt 
til byggeri i almindelighed . 
 
—————————————- 

Fra festudvalget : 
Takker for god tilslutning ved 
åbningen. 

Program for 2010: 
23.6. Skt. Hans. Håndmadder 
10,kr.-betaling ved bestilling, 
Pølser + brød. 
1.8. kl. 10 –13: Kræmmermar-
ked v. Vraldhal. 
4.9.10, kl.12.00 Høstfest 
3 retters menu. Tilmelding se-
nest 22.8.-betaling ved tilmel-
dingen. + pakke.  
Musik v.Stubkjær. 
MENU:Tunmousse m. rejer og flu-

te. Kalvesteg m. kartofler, skysauce, 
bønner og asier, samt  hjemmelavet 
islagkage. 
_______________ 
 

 Der er petanque  
torsdag aften   
- ellers til fri afbenyttelse. 
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Festudvalget: 
Anna Pedersen,    28780167 -have 67 
Ib Pedersen,          28780167- have 67 
Karen Højbøge,     40685415-have 47 
Emma Møller,        50470275 have 166 
Kirsten Overgaard, 97853808 have 45 
Laura Christensen, 23744211 . 
 

 
Udlejning af Vraldhal:  

Karen  Højbøge Tlf. 40 68 54 15  

(Fra 1.12. til 31.3. kan Vraldhal IKKE benyttes.) 

 
Udlån af foreningens trailer : 
Afleveres rengjort efter brug. 

 
Henvendelse til Harald Andersen, have nr.31. 
tlf. 60 14 99 04 

 
 

÷Ellebæk kolonihave forening 

har ønsket  at besøge os på 

Vralden til sommer. Måske 

lave nogle arrangementer i 

fællesskab med os. 

Vraldhal kan nu lejes mere 

end et år frem i tiden. 

Festudvalget informerer:            

Nyttige adr./tlf.nr. på best. & udvalg: 

bestyrelsen: 

Formand :Leif Eskelund, have nr.158, tlf.40951413/ 
97841413 

Kasserer: Ib Mortensen, have 186 .Tlf.97840892 /50967363 

Næstformand: Eigil Nielsen, have nr.147. tlf. 300556151 

Sekretær: Karen Gade Nielsen, have nr.191 tlf.97850187 / 

61283787 

Bestyrelsesmedl. Henning Larsen, have nr.90  

tlf. 97872088 / 51724070 

 

 

§ 10 - Vurderingsudvalget: 

Formand: Eigil Nielsen, have nr.147 –tlf. 300556151 

Næstformand: Ib Pedersen, have nr.67—tlf.28780167 

Tage M. Pedersen, have nr. 2 , tlf. 41584659 

Osmund Beck - Hansen  have nr.188, tlf. 97199208 

Ole Maach, have nr. 157, tlf. 97850021 

 

Redaktion: Leif Eskelund 

Tlf. 97841413—mobil: 40951413 

(ansvarshavende) 

Oplag 275 eksemplar 

* 

Webmaster: Jens Fage, 

Hus nr. 150 

Kolon ihave foren ingen  

”Fjordgl imt” ,  Vralden  .  

7600  S true r .  

Kolonihaverne   

med Danmarks bedste 

beliggenhed 

 

www.fjordglimt.org 
 

eller 

www.vralden.dk 

Herover en flok 
fra Vralden på en 
dejlig tur til søster-
foreningen i Elle-
bæk kolonihavefor-
ening  i Holstebro. 
En udbytterig  tur 
med  mange nye 
indtryk, og flot 
vejr. 


