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Kolonihaveforeningen “Fjordglimt” - Vralden - 7600 Struer

Tidspunkt for generalforsam-
ling
Iflg. vedtægterne skal der holdes gen-
eralforsamling den første lørdag i april. 
Da det i år rammer påskelørdag, har 
bestyrelsen valgt at ændre til lørdagen 
før, den 31. marts.

Derfor bliver det varslet allerede nu. 

Hvis man ønsker at gøre indsigelse, 
skal det være skriftligt og afleveres til 
formanden, Leif Eskelund, Vestergade 
14, 1. th., 7600 Struer. E-mail: jonna.
leif.eskelund@gmail.com.

Vi har i sinde at fremlægge et ændrings-
forslag på generalforsamling 2012 
om at generalforsamling skal afvikles 
fortrinsvis den første lørdag i april – 
alternativt kan vælges den forudgående 
eller følgende.

Kommunal tilladelse til 
forøgelse af antallet af have-
lejere fra andre kommuner
I kolonihaveforeningen har vi også 
kunnet mærke den om sig gribende 
krise i Danmark, ja, i hele Europa. De 
seneste 2 år har der været flere haver 
til salg end tidligere år, pt. 8-10 haver. 
Ingen kan være i tvivl om at økonom-
ien strammer til for de fleste, og at de 
derfor holder på pengene.

Da vi på forskellig vis har erfaret, at 

borgere fra andre kommuner har vist 
stor interesse for køb af kolonihavehus 
hos os, har bestyrelsen ansøgt kommu-
nen om udvidelse af antallet af disse 
havelejere. Kommunen har givet tilsagn 
til at øge antallet fra de nuvæ rende 30 
til 40. Det vil blive forelagt til afstemn-
ing på generalforsamlingen til foråret.

På trods af krisetider kan vi dog også 
glæde os over de mange forbedringer, 
der sker på huse, skure, hegn og ter-
rasser - og ikke at forglemme de mange 
velholdte haver.  

Vraldhal i ny og bedre form
Det er mere end 35 år siden Vraldhal 
blev opført. Selv om den har klaret 
årene flot, er det ikke nogen hemme-
lighed at nogen fornyelse er tiltrængt. 
I løbet af vinteren vil der derfor finde 
renovering sted af det indvendige toilet 
og blive opsat nye lofter og lamper i 
festlokalet og på kontoret. Desuden 
vil væggene blive malet. Arbejdet er 
planlagt til at skulle være færdigt inden 
generalforsamlingen til foråret.

Jubilæum
”Fjordglimt” har 40-års jubilæum d. 
1.april – palmesøndag. Bestyrelsen har 
besluttet at festligholde dagen med 
”Åbent- Hus” arrangement. Reservér 
derfor datoen! 



Røg og naboer
Mange kolonihavehuse på Vralden 
har brændeovne. I nogle haver er der 
blevet bygget store, murede grillovne. 
Andre har bålsteder og de allerfleste 
kan sikkert finde på at fyre op under 
en grill. Derfor er der grund til at ind-
skærpe at der skal udvises nabohensyn 
i forhold til mulige røggener. Anvend 
derfor kun passende brænde - for 
eksempel til udendørs brug kun tørt 
løvtræ og grillkul eller -briketter.

Byggeansøgninger
En kortfattet tekst om, hvad en bygge-
ansøgning skal indeholde, ligger nu 
på vores hjemmeside med link til det 
aktuelle sted i Ordensreglementet. Her 
den korte udgave:

Se Ordensreglerne §2, stk. 1, 2 og 3, 
som oplyser reglerne for bebyggelse, 
materialer og husets placering, stør-
relse og opførelse af overdækkede 
terrasser.

Det er sokkelyder-
målene der gælder 
for arealberegnin-
ger. Ved punktfun-
damenter er det 
de tilsvarende mål 
for yderkanten af 
fodremmen. 

Max højde til un-
derkant af spærfod 
er 2,70 m og til 
øverste spids i 
gavltrekanten 4,00 
m. Max højde på et 
skur er 3,00 m.

En byggeansøgn-
ing skal tillige 

oplyse om påtænkt materialevalg til 
yderbeklædning - fortrinsvis træ eller 
trælignende materialer - og til tagflader, 
samt en tegning eller skitse med alle 
mål. 

Desuden angives placering og afstande 
til skel og evt. øvrige skure, huse eller 
drivhuse på grunden. 

Bestyrelsen 
ønsker alle 

medlemmer en 
rigtig god jul og et 

godt nytår

Da vandet forsvandt (foto - Allan Nørgaard)



Festudvalg
Mange mener at der manglede noget 
denne sæson! Ikke bare solen - det kan 
vi nok ikke gøre så meget ved – men 
søndagstræf i Vraldhal. Det har været et 
stort savn, og forhåbentlig er der nogen 
der kan og vil gøre noget ved det. 

Vi har i bestyrelsen efter bedste evne 
lavet nogle arrangementer: St. Hans 
aften med bål, grill og taler havde et 
pænt deltagerantal, høstfesten blev 
aflyst på grund af manglende interesse, 
et velbesøgt ”Åbent hus” arrangement 
til afslutning af sæsonen syntes vi da 
selv var rigtig vellykket og hyggeligt. 

Men vi indrømmer gerne at det med 
festlighed ikke er vores stærkeste side, 
nok heller ikke det en bestyrelse først 
og fremmest skal arbejde med. Derfor 
er vores – og mange andre koloni-
havemedlemmers - store ønske for det 
kommende år at vi får dannet et nyt 
festudvalg, så det igen kan blive muligt 

at mødes på uforpligtende og hyggelige 
vis.

Vi ved at det tidligere har været et stort 
arbejde at være medlem af festudval-
get, måske er det af den grund ikke 
eftertragtet. Derfor har vi i bestyrelsen 
gjort os nogle overvejelser om, hvordan 
vi kan bidrage så det bliver mere over-
kommeligt. Vi har besluttet at festud-
valget derfor ikke skal pålægges ansvar 
for:

• Udlejning af Vraldhal

• Kontrol af rengøring + evt. ekstra 
rengøring af Vraldhal efter udlej-
ning 

• Salg af gas

Desuden foreslår vi at der skal være et 
fast tidspunkt, hvor søndagstræffene 
senest skal være afsluttet.

Vi håber at der på de betingelser er 
min. 4 personer, der har lyst til at melde 
sig, så vi atter får et festudvalg.

Fra sæsonafslutningen i Vraldhal



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

Vej 4: Jens Rasmussen, tlf. 2197 0940. Have nr. 181

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

Udlån af trailer
Harald Andersen, tlf. 6014 9904. Have nr. 31

Kontortid
Torsdag kl. 18:30 - 19:30

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

Ansvarshavende redaktør
Leif Eskelund

Vand om vinteren
I tilfælde af længerevarende 
frost vil der blive lukket for 
vandtilførslen til hele områ-
det. Det vil blive bekendtgjort 
på websiden og ved opslag i 
skabene.

Fra kassereren
Der er åbent for indbetaling af 
haveleje på adressen Bredgade 
34, Struer, torsdag d. 5. januar 
kl. 10 - 15.

Havelejere kan vælge at betale 
haveleje kvartalsvis med 1. 
torsdag i kvartalet som sidste 
frist for betaling. Man kan 
også vælge at betale én gang 
om året med april som betal-
ingsmåned.

Haver med flere lejere 
(eks. søskende) får kun 1 
medlemsblad - Suppevisken - 
pr. have. Man kan gratis hente 
et eksemplar i Vraldhal i kon-
torets åbningstid. Vil man gerne 
have et blad tilsendt, må man 
melde sig som passivt medlem 
- det koster 100 kr. årlig.

I øvrigt vil kassereren gerne 
vide:

- når du flytter til ny adresse

- når du etablerer eller nedtager 
skorsten/brændeovn.
 
decembermorgen


