
 

 

Festudvalgs info: 
Tysklandstur 8.5.10 
Også i år var der mulighed for at få 
”tanket op”  på turen til syd for 
grænsen . Venøbussen med Poul ved 
rettet og glade kolonister gjorde turen 
til en hyggelig udflugt. Der var kaffe og 
rundstykker samt amrk. lotteri, og de 
fleste fik det med hjem de skulle. 
 

Skt. Hansaften: 
Byrådsmedlem Bende Okkerstrøm holdt 
båltalen. Festudvalget havde smurt 200 
stk. smørrebrød, og grillpølser kunne 
købes for dem  som ikke selv havde 
medbragt mad. En særdeles vellykket 
aften og godt vejr. Villy M. havde 
skaffet musikledsagelse til 
midsommervisen—og det blev det ikke 
ringere af. Der blev også til ekstra 
nummer. 
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Kræmmermarked: 
Flot vejr og god opbakning på pladsen for-
an Vraldhal hvor godt 10 ”kræmmere” 
holdt udsalg. 

Standerhejsning: 
Så kom kolonien under eget 
flag.  

Måske skal næste sæson 
indledes med standerhejs-
ning ? 

 

Festudvalget takker for en god opbak-

ning ved diverse arrangementer, herunder 
søndagstræf. Mange har givet udtryk for 
tilfredshed med at festudvalget har lavet 
varierede retter om søndagen. Og det har 
da også givet lidt til kassen. 

 

Foto og opsætning : Rie og Allan / 

best.info. Karen Gade 



 

 

Side 2 

Bestyrelsen informerer : 
 

Efter en rigtig dejlig sommer med mange 
solskinsdage, nærmer vi os efteråret, men 
vi kan ikke helt slappe af endnu, der er 
mange ting, der skal ordnes i haverne inden 
vinteren. 
 

Regler for rullemarkiser og 
stofpavilloner. 
Efter forespørgsel fra et medlem, har 
bestyrelsen forespurgt kommunen om 
regler for rullemarkiser, stofpavilloner, 
solsejl m.v. som skygge og læ ved ophold 
udendørs. 
> Kommunen mener, ligesom bestyrelsen, at 
ovennævnte er midlertidige 
foranstaltninger, hvorfor der ikke  menes 
at være behov for regulering af brugen af 
pavilloner, markiser, solsejl m.v.< 
 

Trailerplads. 
Vi har fået anlagt en P plads til trailere ved 
vej 1. Det har været nødvendigt for at få 
trailerne væk fra pladsen ved fælleshuset, 
da de stod i vejen, når containerne skulle 
tømmes. Herefter kan trailerne placeres på 
den nyanlagte plads. Der er opsat et skilt 
ved fælleshuset om, at der ikke må 
parkeres på hverdage fra kl.7—16, på 
pladsen  ned mod fjorden. 

 
 
 
 
 

    
  

 

 

 

Hjertestarter. 

Et medlem af haveforeningen har på 
foreningens vegne søgt Tryg Fonden om 
en hjertestar-
ter og kurser 
for foreningens 
medlemmer. 

Når ansøgnin-
gen er behandlet, vil I høre nærmere. 

 

Havernes tilstand. 

§ 10 udvalget har ved eftersyn konsta-
teret, at nogle haver er dårligt vedlige-
holdte og et par stykker ligefrem mis-
ligholdte. 

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at 
ophæve 1 lejemål med omgående virk-
ning på grund af væsentlig misligholdel-
se af haverne. Derudover har én havele-
jer frivilligt solgt sit hus efter påtale. 
Vi har fået en ny advokat som er vant 
til at behandle sager for kolonihaver. 

 

Byggeri. 

Der må ikke sættes byggeri i gang, 
uden der har været indsendt en ansøg-
ning til § 10 udvalget. 

Vi har fået en kopimaskine, så man kan 
få udleveret en kopi af byggeansøgnin-
gen, når den er godkendt. 

 

Husnumre. 
Da der flere steder mangler husnum-
mer, anmodes I om straks at få bragt 
det i orden.  

.Følg også med på vores hjemmeside.    



 

 

 

 

  

Bestyrelsen informerer—  
Veje. 
I henhold til ordensreglementets § 4 
er hvert medlem pligtig til at holde 
indtil halvdelen af vejen uden for ens 
grund. Der er mange, der ikke engang 
renholder lige udenfor deres hække 
og lader græs og ukrudt vokse. 

Stander. 
Da vores tidligere ”flagmand” ønskede 
at holde med jobbet, blev der på 
generalforsamlingen i april fremsat 
forslag om, at vi anskaffede en 
stander, hvorpå der skulle stå 
>FJORDGLIMT<. Vi havde indvielse en 
søndag formiddag. Festudvalget gav 
kaffe og rundstykker og foreningen 
var vært med en genstand. 
 

 
Vandaflæsning. 
Det vedlagte vandaflæsningskort 
bedes udfyldt og afleveret senest 
1.december 2010, enten i postkassen 
ved Vraldhal eller sendes til 
kassereren, Ib Mortensen, Bredgade 
34, 7600 Struer. Da der stadig er en 
del, der ikke aflæser og afleverer 
kortet rettidigt, vil deres næste 
opkrævning blive pålagt et gebyr på 
50 kr. 
For en god ordens skyld skal vi gøre 
opmærksom på, at både vandforbrug 
og afledningsbidrag nu opkræves af 
foreningen. 
 

 
Overnatning. 
Som meddelt ved opslag i 
udhængsskabene har Struer kommune 
nu givet tilladelse til en udvidelse af 
sæsonen med oktober måned, d.v.s 
 

 

 

 man må overnatte indtil 1. november. Her-
efter kun i weekender og i forbindelse med 
helligdage (jul og påske), såfremt der ikke 
er lukket for vandtilførslen til kolonien. 

Oplysning om eventuelt lukning for vandet, 
vil blive opslået i udhængsskabene samt på 
hjemmesiden. 

 

Vinterafdækning. 
Husk, at vinterafdækningen tidligst må op-
sættes den 1. oktober som anført i ordens-
reglementets § 2,stk,3. Sker det inden 
nævnte dato, pålægges der et gebyr på 500 
kr. Vi kan allerede nu gøre opmærksom på, 
at vinterafdækningen skal nedtages senest 
31.marts, her gælder samme betingelser om 
gebyr.– Og der gives ingen advarsler. 

 

Vraldhal. 
Der arbejdes med et forslag om en udvidel-
se af fælleshuset. I givet fald vil forslaget 
blive fremlagt til behandling på generalfor-
samlingen i 2011 

Drikkevarer og værdigenstande. 

Husk at tømme Jeres huse for drikkevarer 
og værdigenstande, såsom fladskærme m.v., 
når I flytter hjem. 

Sidste kontordag er torsdag d. 
30.9. 

Sidste søndagstræf er søndag 
d.26.9. 

Bestyrelsen siger tak til alle og tak for i 
sommer. 

 

Vel mødt til foråret.          

                               /bestyrelsen 



 

 

 

( 

 

Ko l o n i ha vefo ren i ngen  
”F jo rdg l imt ” ,  Vra lden  .  

7600 Struer .  
 
- Med l emsb l ad  fo r  ko l o n i s t e r  

—  o g  andet  godt fo l k . . .    

Kolonihaverne   
med Danmarks bedste beliggenhed 

-*-*-*- 

www.fjordglimt.org 
eller 

www.vralden.dk 
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 

Solveig Andersen      30551135 -  have 38 

Udlejning af Vraldhal: 
Karen Højbøge tlf. 40685415 

Vraldhal kan ikke benyttes i perioden 1/12.—31/3. 

Lån af foreningens trailer: Harald Andersen, 

Have nr. 31. tlf. 60149904 

 

Husk den 21.11.10 

 

 

 

 

Byder vi på Gløgg og æble-
skiver kl. 11 i Vraldhal. 

God jul og godt nytår 
Hilsen  

Festudvalget 

 Nyttige adr. / tlf. nr.  

Bestyrelsen: 

Formand : Leif Eskelund,   have 158. 97841413 

                                                        40951413 

Kasserer: Ib Mortensen. Have 186.  97840892 

                                                         50967363 

Næstformand: Ejgil Nielsen. Have 147. 30556151 

Sekretær: Karen Gade Nielsen. Have 191. 97850187 

                                                                 61283787 

Bestyrelsesmedl.: Henning Larsen. Have 90.  

                             97872088—51724070  

 

§ 10—vurderingsudvalget: 

Formand : Ejgil Nielsen.  Have 147./ 30556151 

Næstformand : Ib Pedersen. Have 67. / 28780167 

Tage Møller Pedersen. Have 2./ 41584659 

Osmund Beck– Hansen. Have 188. / 97199208 

Ole Maach. Have 157. / 97850021  

                           


