
Suppevisken
Årgang 42 - 3. kvartal 2012

Medlemsblad for kolonister - og andet godtfolk

Kolonihaveforeningen “Fjordglimt” - Vralden - 7600 Struer

Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling
Udvalget, nedsat af generalforsamlingen 
til modernisering af Vedtægter og Ordens
regler, har arbejdet hen over sæsonen. Der 
foreligger nu et forslag, som kolonihavefore
ningens medlemmer skal forholde sig til. 
Forslaget er fremsendt til alle medlemmer 
sammen med Suppevisken.

Derfor indkaldes til ekstraordinær general
forsamling søndag d. 30. september kl. 10 
i Vraldhal. Foreningen giver en øl/vand til 
hver af de fremmødte. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stem
metællere

2. Vedtægtsændring

3. Ændring af ordensregler

4. Eventuelt

Ændringsforslag skal indleveres skriftligt 
til bestyrelsen senest 8 dage før generalfor
samlingen.

Kolonihaveforbundet
Villy Sørensen, have 11, har på general
forsamlingen i år ønsket en høring om 
medlemsskab af Kolonihaveforbundet. Den 
vil finde sted i Vraldhal efter udgangen af 
september. Datoen bekendtgøres i ud
hængsskabe og på hjemmesiden.

Efterårstilbud: 
Spis sammen i Vraldhal 

 
Gule ærter – lørdag d. 15. sept. Kl. 12,00 

- tilmelding senest søndag d. 9.sept. 
Pris : 60,oo kr. 

 
Brunkål  -  lørdag d. 20.okt. kl.12,00 

- tilmelding senest d. 14. 0kt. 
Drikkevarer kan købes på stedet  

 overskuddet går til festudvalgets kasse. 
Pris: 60,oo kr. ( betales ved tilmelding) 

Tilmelding ved Rie Krabbe, have nr. 101 
Mobil 21792725 

Nb. Max 40 personer pr arrangement. 



Afbrænding af affald
Reglerne omkring afbrænding af haveaffald 
og lignende er blevet skærpet på landsplan.

Det er ikke længere tilladt at afbrænde 
affald i byzone og sommerhusområder. I 
landzone må man afbrænde affald fra 1. 
december til 1. marts, hvis det kan ske uden 
gene for naboer.

Kolonihaverne ligger i byzone og derfor må 
man ikke afbrænde sit affald, men skal køre 
det på genbrugspladsen eller aflevere det i 
containeren på affaldspladsen.

Man må stadig lave et bål af rent og tørt træ 
på en dertil indrettet plads i haven.

Antallet af haver udlejet til per-
soner uden for kommunen
Vi er nu oppe på 40 havelejere fra andre 
kommuner. Det betyder, at der nu kun kan 
sælges huse og haver til personer med 
bopæl i Struer Kommune.

Livsstilshøjskolen i Gudum
har spurgt, om de må komme og kigge på 
vores kolonihaveområde. De er naturligvis 
velkomne og vil aflægge besøg en torsdag 
aften i nær fremtid. 

En collage af Allan og Ries billeder fra en fornøjelig høstfest - tak til et effektivt festudvalg



Trailerparkering
Der har været en forespørgsel om udvidelse 
af plads til opbevaring af trailere. Da det har 
været forbundet med udgifter at anlægge og 
vedligeholde opbevaringspladsen, vil der 
fra næste år blive opkrævet årligt gebyr på 
100 kr. + evt. startafgift pr. trailer. Hvis det 
viser sig, at der er behov for flere pladser, 
vil bestyrelsen tage sagen op til overvejelse 
igen. I øvrigt henvises til, at der kan laves 
plads til trailer såvel som bil i de enkelte 
haver.

Trailer med båd
Ligeledes har der været forespørgsel om 
opbevaring af trailer med båd i haven. Både 
må ikke være i haven om sommeren. Her 
skal man lave aftale om liggeplads med 
Vrald Odde Bådelaug. Om vinteren vil det 
indtil videre være tilladt at have en trailer 
med båd i haven  hvis man tager fornødent 
hensyn til naboerne.

Vandaflæsningskort
Det vedlagte vandaflæsningskort bedes, 
uanset forbrugets størrelse, udfyldt og 
afleveret senest 1. dec. 2012 i postkas
sen ved Vraldhal eller sendt til kasserer 
Ib Mortensen Bredgade 34, 7600 Struer.  
Hvis man ikke afleverer kortet i rette tid, vil 
næste opkrævning blive pålagt et gebyr på 
100 kr.

Og når det bliver vinter - 
Terrasser må lukkes fra 1.okt.

Overnatning må finde sted efter de ved
tagne regler.

Der skal lukkes for vandet ved egen 
stophane inden frost.

Ved vedvarende frost kan der blive lukket 
for vandet i hele området – bekendtgøres 
på hjemmeside og i skabene.

Fra kræmmermarkedet



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: 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

Ansvarshavende redaktør

Leif Eskelund

Sæsonens sidste  
kontortid
Sidste kontortid afholdes torsdag 
d. 4. oktober. 

Information fra Vrald 
Odde Bådelaug 
Vi holder igen i år afriggergilde. 

Datoen er lørdag d. 13. okt. kl. 
12.00.

Pris 80 kr. Betaling ved tilmelding.

Både må kun ligge på og ved 
stranden, hvis der er betalt 60 kr. 
til Bådelauget. Henvendelse tlf. 
2132 4325.
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