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Nye Vedtægter og  
Ordensregler
Foreningen havde sammenkaldt til ek-
straordinær generalforsamling i Vraldhal 
d. 30.09 med henblik på vedtagelse af 
nye Vedtægter og Ordensregler. Der var 
indkommet nogle ændringsforslag, som alle 
blev drøftet. Ved den endelige afstemning 
af først Vedtægter, så Ordensregler blev 
forslagene vedtaget med stort flertal af de 

70 stemmeberettigede, der var mødt frem. 
Et fuldstændigt referat af mødet kan findes 
på hjemmesiden.

Kommunen har siden tiltrådt de nye regler, 
der derfor nu er gældende. 

De nye Vedtægter og Regler kan findes på 
hjemmesiden. Desuden vil der blive tilsendt 
et eksemplar til alle medlemmer – aktive og 
passive – sammen med dette nummer af 
Suppevisken.



Festudvalget, køk-
kenrenovering m.m.
Det blev i sæsonens løb til mange gode og 
velbesøgte arrangementer i festudvalgets 
regi. Der kan nævnes høstfest, spisning 
af brunkål og gule ærter, de velbesøgte 
søndagstræf, hvor ikke mindst årets sidste 
glimrede ved festlighed og veltillavet mad.

Men tro nu ikke, at festudvalget ligger på 
den lade side, fordi det er ”out of season”.  
Nej, nogle af dem er sammen med medlem-
mer af bestyrelsen særdeles aktive i hen-
seende til den meget tiltrængte renovering 
af køkkenet i Vraldhal. Den er kommet godt 
fra start, og selv om der har været nogle 
interessante og lidt gyselige opdagelser un-
der nedrivning af dele af det eksisterende, 
tror vi på, at resultatet bliver rigtig godt – og 
at budgettet nogenlunde holder sig inden 
for de aftalte rammer.  

  



Utroligt, men 
sandt –
Så har vi hørt det med: En 
person fra vores koloniha-
veområde har smidt køkkenaf-
fald ud over skrænten mod 
vandet! Det kunne dog ikke 
holdes hemmeligt, idet uger-
ningen både blev observeret 
og fotograferet af en anden 
kolonihaveejer, som derefter 
kontaktede vedkommende. 
Forureneren blev derefter nødt 
til at rydde op – rimeligt! Hvis 
den formastelige så har lært 
noget, ender historien måske 
alligevel lykkeligt –

Og så var der endda rigeligt 
plads i containerne  

Danmarks 
Kolonihaveforbund
Villy Sørensen, have 11, som på årets ordinære general-
forsamling havde taget initiativ til afholdelse af høringen 
om medlemsskab af Danmarks Kolonihaveforbund, var 
mødets ordstyrer og havde indbudt: 

John Brun, Kredsformand for Holstebrokredsen

Peter Ronning Bæk fra Landsforbundets Forretningsudvalg

Ca. 50 af foreningens medlemmer var mødt frem.

Peter Ronning Bæk redegjorde for Kolonihaveforbundets 
opbygning og aktiviteter, John Brun for den økonomiske 
konsekvens for den enkelt haveejer samt fordele ved en 
kolonihaveforenings medlemskab af Kolonihaveforbundet.

Efter en kort pause fortsatte mødet med spørgsmål fra de 
fremmødte. Spørgelysten var stor, man ønskede større 
klarhed over fordele og ulemper ved tilhørsforhold til 
forbundet, fx viden om økonomiske konsekvenser, økono-
miske hjælp ved juridisk bistand, betingelser for udmeld-
ing af Kolonihaveforbundet. 

Mødet varede godt 2 timer.    

Vand
Problemer angående aflæsn-
ing af vandforbrug har givet 
anledning til at minde om, 
at bestyrelsen altid skal 
involveres ved udskiftning af 
vandmåler.

Kassereren har konstateret, 
at der i år har været flere end 
sædvanligt, der har glemt at 
indberette forbrug af vand 
inden 1. dec. I øvrigt har det – 
efter opfordring fra et medlem 
– været muligt at hente et ele-
ktronisk kort på hjemmesiden. 
Dette kort kunne også sendes 
elektronisk til Ib Mortensen 
(kasseren). Det vil sikkert 
være sådan fremover.

Og så er det vel ikke undgået 
nogens opmærksomhed, at 
det ind i mellem har været ret 
hård frost. Forhåbentlig har 
alle taget forholdsregler - !



Nyttige adresser og tele-
fonnumre:
Bestyrelsen:

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

Næstformand: Osmund Beck-Hansen, 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 Beck-Hansen, 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: Søren Christensen, tlf. 4096 1619

Vej 4: Michael Sleimann, tlf. 2552 2902. Have nr. 
159

Udlejning af Vraldhal:

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

Udlån af trailer

Michael Sleimann, tlf. 2552 2902. Have nr. 159

Kontortid

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

Hjemmeside::

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

Suppevisken:

Redaktion og lay-out: Anne Grete og Jens Fage.

Ansvarshavende: Leif Eskelund

Besty-
relsen 
ønsker  

alle 
medlemmer 

en rigtig 
god jul og 

et godt 
nytår

Åbent for 
indbetaling
Kasserer Ib Mortensen har 
åbent for indbetalinger 
torsdag d. 3. jan. 2013 kl. 
10 – 14 i Bredgade 34. 
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