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Generalforsamling i Vraldhal lørdag d. 
31.03.2012

Der deltog 92 stemmeberettigede samt 
enkelte passive medlemmer.

Formand Leif Eskelund bød velkommen.

1. Valg af dirigent, referent og stem-
metællere

Grethe Hestbech have nr. 79 blev valgt til 
dirigent 

 Anne Grete Fage have nr. 150 blev valgt til 
referent 

Valgte stemmetællere: Jens Rasmussen, 
have 181, Birthe Andersen, have 92, Jens 
Fage, have 150. 

Dirigenten bad om generalforsamlingens 
godkendelse af stemmeafgivning ved 
håndsoprækning når det ikke drejede sig 
om afstemning mellem personer. Det blev 
tiltrådt.

Keld Bøg, have 95, protesterede mod gen-
eralforsamlingen, der efter hans mening var 
ulovlig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten konkluderede at generalforsam-
lingen var lovlig, da den var varslet i Sup-
pevisken december 2011 og i udhængsska-
bene, med opfordring til at hvis man 
ønskede at komme med indsigelse, skulle 
den afleveres skriftlig til formanden inden 
d. 15. februar. Der var ingen indsigelser.

2. Formandens beretning

Formanden bad forsamlingen mindes de 
medlemmer, der er døde i løbet af året.

Nævnte, at der i det forløbne år havde 
været flere huse end sædvanligt til salg, 
sikkert forårsaget af den økonomiske krise, 
og da vi i samme tidsrum havde haft flere 
forespørgsler fra personer bosiddende i 
andre kommuner, har bestyrelsen søgt kom-
munen om udvidelse af antallet fra 30 til 40. 
Tilladelsen blev givet og vil nu blive forelagt 
generalforsamlingen til afgørelse.

I 2011 er der gennemført 14 hushandler, 
heraf 12 med nye lejere/medlemmer.

De nye medlemmer blev budt velkommen.

Da der på generalforsamlingen i april 2011 
desværre ikke kunne vælges noget festud-
valg, har der som følge af det heller ikke 
kunne holdes søndagstræf. Bestyrelsen har 
derfor i kontortiden forestået salg af gas, og 
kassereren har påtaget sig ansvaret for ud-
lejningen af Vraldhal som har været meget 
udlejet til vore medlemmer.

Bestyrelsen har i  2011 arrangeret:

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

Høstfesten - alt var arrangeret til primo sep-
tember med mad, musik osv. osv. men da 
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der ikke var tilstrækkelig tilslutning, måtte 
høstfesten desværre aflyses.

Sæsonafslutningen ultimo oktober blev 
gennemført med god tilslutning og god 
stemning, fin afslutning på sæsonen på 
Vralden.

I 2011 er der desuden  - traditionen tro - 
af nogle medlemmer afholdt spisning af 
brunkål og gule ærter med god tilslutning.

På generalforsamlingen april 2011 blev der 
vedtaget ny procedure for § 10 og besty-
relsens arbejde  med eftersyn af haver samt 
påtaler og evt. overgivelse til advokat.

Et stort arbejde fra § 10 udvalget har 
medført, at der er blevet strammet op - 
specielt på opfølgningen af påtaler. Det 
har hjulpet, men der er desværre stadig 
enkelte medlemmer, der ikke passer deres 
have tilfredsstillende. § 10 og bestyrelse vil 
arbejde videre ad den vej, så vi kan have et 
dejligt, velpasset kolonihaveområde.

Containerpladsen er fortsat en stor omkost-
ning - så benyt pladsen med omtanke. Bak 
op om dem der har påtaget sig at holde or-
den og få containerne tømt.  Tak til Harald, 

have 31, for et stort og veludført arbejde i 
2011.

Der var igen nogle havelejere, der fik sig en 
slem overraskelse i foråret 2011 da frosten 
og sneen endelig var af jorden efter den 
hårde og lange vinter. Da man åbnede for 
vandet, fossede det ud af nogle frost-
sprængte rør, og der er kun én til at betale 
vandspildet - nemlig havelejeren.

Regnskab 2011 - overordnet OK - og med et 
godt resultat.  Bestyrelsen er tilfreds med 
vores formue og at vi har en god sum penge 
”på bogen” til udgifter til f.eks. vores gamle 
kloakker, vandled ninger, vedligeholdelse 
m.v. En stor tak til kasseren for det store 
arbejde med alle tallene, pengene er i gode 
hænder hos Ib Mortensen!!

Da der flere gange er klaget over specielt 
toiletforholdene og køkkenets standard i 
fælleshuset, har bestyrelsen besluttet, at 
gennemføre renovering af i første omgang 
toiletforhold, lofter og belysning samt mal-
ing af vægge og paneler i festsal og kontor.

Bestyrelsen agter at renovere køkken-
forholdene næste vinter under forudsætning 
af, at en del af festudvalgets formue medgår 

Allan Nørgaard fotograferede udsigten mod Venø



til renoveringen. Forslag herom 
fremsættes til generalforsam-
lingens godkendelse.

En stor tak til Anne Grete med 
Suppevisken, referater fra 
bestyrelsesmøderne, indlæg 
på websiden og breve m.v. 
- hun er bare super go’ på 
computeren, formuleringer og 
til at få det hele med i klart 
sprog. Også en stor tak til vor 
webmaster, Jens Fage, for den 
flotte hjemmeside og styrin-
gen af den på adressen www.
fjordglimt.org eller www.vralden.dk - den 
bliver helt sikkert flittigt besøgt. Hjemmesi-
den ajourføres løbende med haver til salg, 
Suppevisken, billeder og meddelelser fra 
bestyrelsen, § 10 udvalg og aktiviteter.

Vi har haft besøg fra kolonihaveforeningen i 
Skive, hvor formanden desuden er kreds-
formand i kolonihaveforeningen. Bestyrelse 
og § 10 udvalget fik en lærerig indføring i, 
hvordan vedtægter og ikke mindst vurdering 
af huse sker i andre kolonihaver. Vi overve-
jer løbende om vi kan og vil bruge nogle af 
principperne herfra. Efter mødet sluttede de 
øvrige medlemmer af kolonihaveforeningen 
sig til, og de gav udtryk for at de havde haft 
en hyggelig dag på ”Vralden” og var i øvrigt 
imponeret over vort dejlige områdes huse, 
havernes pasning og beliggenhed.

I morgen - søndag den 1. april 2012 - er 
det 40 år siden at kolonihaveforeningen 
”Fjordglimt” blev stiftet og startede op på 
det skønne område ude på Vralden. Det er 
dejligt, at vi i Struer Kommune har sådan et 
åndehul, og så er vi endda blevet gjort ”va-
rige” og kan blive her ”til evig tid”- hvis vi 
ellers kan holde ”orden i eget hus”. Lad os 
derfor alle - i en positiv ånd og tone værne 
om vort dejlige område. For at markere 
denne festlige dag afholder vi i morgen en 
lille festlighed, hvor vi håber at rigtig mange 
vil være med til at fejre dagen med os, sam-
tidig med at vi starter en ny og dejlig sæson 
på ”Vralden”.

Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbe-
jde og det udførte arbejde til den øvrige 
bestyrelse, § 10 udvalg og alle øvrige 
hjælpere, ”vejmand”, pasning af jord ved 
flagstang, kummer ved fælleshus, græsslån-
ing ved minigolfbane etc. etc. - vi kan altid 
bruge hjælpere. Vi er et fællesskab og alle 
må tage en tørn og hjælpe til for at få det 
hele til at fungere.

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

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

Beretningen blev godkendt.

3a. Regnskabet

blev gennemgået af kasserer Ib Mortensen. 
Der var spørgsmål til regnskabet fra et 
par medlemmer. Desuden påpegede Villy 
Sørensen en uoverensstemmelse i vores 
praksis for betaling af haveleje i henseende 
til vedtægterne. En forespørgsel fra Dorthe 
Thelborg ang. et rygte om stor udgift til den 
årlige fest for bestyrelse og § 10. blev kor-
rigeret af kasseren, der også understregede, 
at det drejer sig om et evalueringsmøde 
for det forløbne år. Keld Bøg, have 95, Ane 
Marie Krabbe, have 101, Rita Kristensen, 
have 48, Villy Bisgård, have 1, Finn Buch-
holz, have 53, ønskede større gennemskue-
lighed i posteringer i regnskabet. Kasseren 
understregede, at det fulde regnskab er 



tilgængeligt for alle. Jens Fage (webmaster), 
have 150, tilbød at lægge flere detaljer på 
websiden for at imødekomme ønskerne.

Regnskabet blev godkendt.

3b. Fastsættelse af gebyrer haveleje mv.

Kassereren gav kort orientering om vores 
nuværende gebyrer. Leje for Vraldhal vil 
stige fra 700 til 800 kr. og vand vil stige 
fra 20 til 21 kr. pr. m3., enhedspris for alle, 
uanset tilslutning til kloak. Havelejen er 
uændret 3 kr. pr. m2. 

4a. Forslag fremsat af medlemmer:

Lydia, have 83, havde forslag om lavere 
containere. Ønsket er efterkommet umid-
delbart, idet containerne d.å. er af en anden 
typer. Ønskede desuden reglerne for parker-
ing på stikveje samt støj (ex. generator) 
præciseret. Formanden bifaldt og lovede 
dem opfrisket i Suppevisken.

Bente Ø. Larsen, have 90, ønskede fornyet 
ansøgning til kommunen angående dæk-

ning med fluenet/tyl el. lign. af den 30 cm 
store åbning øverst på afskærmning af ter-
rasser, af hensyn til insekter, ved brug af lys 
efter mørkets frembrud. Ane Marie Krabbe, 
have 101, støttet af Solvej Andersen, have 
38, mente det kunne klares under bestem-
melserne for midlertidig afdækning (mark-
iser o. lign.). Bestyrelsen vil undersøge 
sagen.

Villy Sørensen, have 11, foreslog besty-
relsen at undersøge fordele og ulemper 
ved at være medlem af Kolonihaveforbun-
det i Danmark med den begrundelse, at 
medlemskab giver større frihed i forhold til 
kommunen. Formanden lovede at afholde 
høring om medlems skab, evt. med delt-
agelse af repræsentanter fra ovennævnte 
organisation. Herefter skal bestyrelsen, 
inden generalforsamling 2013, fremkomme 
med et forslag.

Havelejerne i nr. 101, 102, 37, 93, 95, 67 og 
48 fremsatte forslag om sikkerhedsgodken -

Allan Nørgaard fotograferede nye vraldkartofler sidst i maj



d else af legepladsen. Leif Eskelund anfører 
at bestyrelsen vil rådføre sig med konsu-
lenter på området ang. sikkerhed og ansvar 
ved brug af pladsen. Der kan evt. blive tale 
om skiltning.

5 havelejere og Keld Bøg (have 95) foreslår 
2 årlige frivillige arbejdsdage med oprydn-
ing på fællesarealer. Foreningen kunne 
bidrage med et beskedent traktement 
bestående af kaffe, rundstykker. Osmund 
bifalder på foreningens vegne, får for-
slagsstillernes accept af at være det første 
udvalg, som så aftaler det fornødne med 
bestyrelsen.

Forespørgsel fra have 81 ang. højde på 
træer. Osmund svarer at der, ud over 
angivelse af afstand på 1,5 m til hæk, ikke 
er faste retningslinjer, samt at det vil være 
uoverskueligt med regler på området. 
Han opfordrer til, at problemer klares ved 
samtale mellem parterne.

Forslag fra haverne 45, 47, 37, 67, 93, 95, 48 
og 101 om udvidelse af bestyrelsen med 2 
personer i tilfælde af manglende festudvalg 
for at sikre søndagsåbning. Ligeledes et 
forslag fra samme om nedlæggelse af § 10- 
udvalget. Udvalgets arbejdsområde skulle 
herefter overgå til bestyrelsen. Da forsla-
gene i øvrigt ville kræve vedtægtsændring 
blev de anledning til at Jens Fage, have 150, 
påpegede de mange utidssvarende og up-
ræcise formuleringer i Vedtægter og Orden-
sregler og foreslog at nedsætte et udvalg, 
der i den kommende sæson skal gennemar-
bejde ovennævnte med en mo dernisering 
for øje. På en ekstraordinær generalfor-
samling mod slutningen af sæsonen skal 
resultatet forelægges medlemmerne til 
vedtagelse. Et udvalg, der skal arbejde sam-
men med bestyrelsen, blev valgt ved skr. 
afstemning og kom til at bestå af Ane Marie 
Krabbe, have 101, (81 stemmer), Jens Fage, 
have 150, (69 stemmer), Michael Sleimann, 
have 159 (48 stemmer) og Finn Buchholz, 
have 53 (46 stemmer). Opstillet var desuden 
Keld Bøg, have 95, (35 stemmer), Søren 
Christensen, have 137, (13 stemmer) og Villy 

Sørensen, have 11, (42 stemmer).

Forslag fra haverne 37, 93, 95, 48, 101, 45, 
47, 67 om afskaffelse af arbejdsløn ved vur-
dering. Dirigentens forslag om at henlægge 
forslagets videre bearbejdelse til det under 
forslag 7 nedsatte udvalg blev accepteret af 
generalforsamlingen.

Forslag fra haverne 37, 93, 95, 48, 101, 45, 
47, 67 om brug af Vraldhal. Ib Mortensen 
orienterede om, at der var blevet udarbejdet 
nye regler. Bl.a. vil et medlem af foreningen 
kunne leje gratis, hvis det drejer sig om ar-
rangementer, som er kundgjort i opslagssk-
abe m.m., og hvor alle foreningens med-
lemmer er indbudt. I øvrigt henvises til 
opslaget desangående i udhængsskabe og 
på websiden.

Allan Nørgård og Ane Marie Krabbe, 101 
genfremsatte et forslag fra 2011 om åben-
hed i bestyrelsens beslutninger og arbejde. 
Anne Grete Fage redegjorde for tiltagene 
desangående sidste år, hvor beslutninger 
var blevet offentliggjort på websiden. Kon-
klusionen er, at der ønskes bedre oplysn-
ing om dagsorden og beslutninger. Det vil 
fremover blive lagt på websiden og hængt i 
skabene. 

4b. Forslag fremsat fra bestyrelsen:

Udvidelse af antallet af udenbys havelejere 
fra 30 til 40 (Vedtægter § 2). Vedtaget med 
stor enighed.

Mangler udbedret ved ekstern entreprenør 
for havelejers regning prioriteret før have-
leje. Efter bemærkninger fra forskellig side, 
hvor det blev understreget at der skulle 
udvises langmodighed og hjælpsomhed 
ved fx sygdom, blev forslaget vedtaget med 
66 stemmer (Vedtægter § 9)

Mulighed for ændring af datoen for afhold-
else af generalforsamling ved kollision med 
påske (Vedtægter § 4). Vedtaget.

Renovering af køkkenet med budget på 
ca. 60.000, hvoraf 50% fra festudvalgets 
kasse. Kassereren redegjorde for forslaget. 
Påpegede især mangler som udtjente 
skabe. Fra anden side blev det nævnt, at 



også hvidevarerne trængte til udskiftning. 
Keld Bøg, have 95, bad om øremærkning 
af pengene til formålet. Ane Marie Krabbe, 
have 101, ønskede håndværkertilbud på 
nettet. Derefter blev forslaget vedtaget.

Ændring af valgperioden for §-10 udvalget 
for at sikre kontinuitet. Medlemmer fra vej 1 
og 3 afgår i ulige år og fra vej 2 og 4 i lige år. 
Vedtaget.

5a. Valg af kasserer.

Ib Mortensen blev genvalgt.

5b. Valg af bestyrelsesmedlem.

Henning Larsen blev genvalgt.

6 Valg af suppleant til bestyrelsen.

Jens Rasmussen, have 181, blev valgt.

7a. Valg af revisorer.

Karen Margrethe Maach, og Lis Mortensen 
blev genvalgt.

7b. Valg af revisorsuppleant.

Birgit Risom, have 2, blev valgt.

8 Valg til § 10-udvalg

Vej 1 - Claus Orth, have 22, blev genvalgt

Vej 2 – Ib Pedersen, have 67, blev genvalgt

Vej 3 – Søren Christensen, have 137, blev 
valgt

Vej 4 – Michael Sleimann, have 159, blev 
valgt.

9. Valg til festudvalget

Emma og Jørgen Møller, 
have 166, Dorthe 
Thelborg, have 119, Ane 
Marie Krabbe og Allan 
Nørgård, have 101, Rita 
Kristensen, have 48, 
Anna og Ib Pedersen, 
have 67.

Kassereren forestår sta-
dig udlejning, rengøring 
klares mod betaling, 
be styrelsen sælger gas. 
Festudvalgt afholder 
søndagstræf indenfor 
tidsrammen 9 til 12, 
med mulighed for at 

forlænge hvis der ikke er udlejning, samt de 
årligt tilbagevendende fester. 

10. Eventuelt.

Det blev nævnt at Michael Sleimann passer 
containerpladsen og vedligehold af veje. 
Keld Bøg, have 95, og Harald Andersen, 
have 31, omtalte støvgener. De blev rådet til 
at vande med en opløsning af vintersalt og 
vand. Formanden redegjorde for vedlige-
hold af vejene. Vanding med saltopløsning 
kan evt. indgå i rutinerne. Ib Mortensen 
opfordrede til at holde orden på contain-
erpladsen og understregede, at trailere 
ikke må tømmes her – men skal køres på 
kommunens genbrugsplads på Gørtlervej. 
Lars Friedrich, have 3, ønsker P-plads på sin 
grund. Bestyrelsen undersøger sagen.

Trafik på Vralden
Der har været grund til at opfriske reglerne 
for parkering i området. Parkering skal altid 
være i højre side af fordelingsvejene. Der 
må ikke parkeres på sidevejene, men kort-
varig af- og pålæsning accepteres.  

På grund af såvel sikkerhed som støvgener 
må hastigheden ikke overstige 20 km/t. 

Se i øvrigt Ordensregler § 4.

Undgå unødig støj. Nødvendig brug af 
støjende maskiner skal ske når det generer 
naboerne mindst muligt. 



Opfriskning af regler om an-
søgning ved opførelse af skur. 
§ 10 udvalget har gentagne gange konsta-
teret at der er opsat eller påbegyndt skure/
byggeri uden forudgående ansøgning og 
tilladelse. Husk altid at spørge eller søge 
tilladelse inden du bygger. Se Ordensregler 
§ 2 stk. 1-3 )

Ikke rygeforbud
En del medlemmer og andre, der gæster 
Vraldhal, føler sig utilpas i tobaksrøg og 
-lugt. Da et totalt rygeforbud vil bryde 
med vores sædvanlige tradition, er det en 
ændring, der skal vedtages på en general-
forsamling. Vi har derfor indtil videre opsat 
skilte med henstilling om udendørs rygning.

Problemer med udendørs toilet. 
Det udendørs toilet har et par gange været 
slemt tilsvinet. Vi vil hermed henstille til 
brugerne, at det altid efterlades i ordentlig 
stand. Hvis problemet fortsætter kan det 
atter blive nødvendigt med at aflåst toilet, 
som vi havde det tidligere, hvor haveejere 
uden toilet på egen grund  alle var forsynet 
med en nøgle.

Festudvalg
Siden sæsonstart har der været søndag-
stræf adskillige gange – 
og en forårsfællesspisn-
ing i festudvalgets regi. 
Desværre har festudval-
get nu nedlagt arbejdet. 
Som følge heraf er der 
p.t. ingen søndagstræf, 
og de øvrige annon-
cerede arrangementer er 
aflyst. 

St. Hans aften vil 
dog blive holdt som 
planlagt. Der kommer 
opslag i skabene og på 
hjemmesiden.

40 års jubilæum. 
Søndag d. 1.4. var det 

40 år siden, kolonihaveforeningen start-
ede på Vralden. I dagens anledning havde 
bestyrelsen inviteret på et beskedent trakte-
ment med en øl og en snaps til. Mange tog 
imod tilbuddet og var med til at festligholde 
dagen, der blev indledt med standerhejsn-
ing klokken 10. 

Legepladsen
Som aftalt på generalforsamlingen har 
vi tilkaldt en konsulent for legepladser - 
Henrik Carlson fra Ikast, anbefalet af Struer 
kommune - til sikkerhedsvurdering. 

Det var et nedslående besøg, idet legeplad-
sen ved Vraldhal ikke lever op til sikker-
hedskrav for offentlige legepladser m.h.t. 
gynger, vippe og rutsjebane.  Sandkasse 
og legeredskabet med fjederen kunne med 
mindre justeringer godtages. 

De mindre justeringer vil bestyrelsen sørge 
for bliver udbedret. Desuden undersøges 
mulighed og pris for renovering af rut-
sjebane. Der vil blive anskaffet et godkendt 
gyngestativ. 

Opsætning af fluenet
Der er endnu ikke kommet svar fra kom-
munen.



Nyttige adresser og telefonnumre:
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. 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. Have nr. 137

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 - 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

Containerpladsen
Reglerne for brug af plad-
sen bliver som følger:

Anvisningerne på skiltene 
skal overholdes. 

Miljø-og elektronikaffald 
skal køres på kommun-
ens genbrugsplads på 
Gørtlervej.

Al affald læsset på trailer 
(eller i bil) køres på kom-
munens genbrugsplads 
på Gørt lervej.

Småt brændbart er max. 
50 cm. – ikke i sække.

Husholdningsaffald kun 
i affaldsposer af normal 
hushold ningsstørrelse – 
ikke sække.

Hvis man har affald af en 
vis størrelse og ikke selv 
har bil, lad da affaldet 
forblive i haven og tag 
kontakt til Michael Slei-
mann, tlf. 25 52 29 02. 


