
Suppevisken
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Medlemsblad for kolonister - og andet godtfolk

Kolonihaveforeningen “Fjordglimt” - Vralden - 7600 Struer

Generalforsamlingen afholdes i Vraldhal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere (3)

4. Formandens beretning

5. Regnskab ved kassereren

6. Fastsættelse af gebyrer, haveleje m.v.

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand (Leif Eskelund mod-
tager ikke genvalg)

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. (Osmund Bech-Hansen 
modtager genvalg, Anne Grete Fage 
modtager genvalg) 

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
(Karen Margrethe Maach og Lis 
Mortensen modtager genvalg - en skal 
vælges for 2 år og en for 1 år)

11. Valg til § 10-udvalg.  
Vej 1 (Klaus Orth modtager genvalg) 
Vej 3 (Søren Christensen  Modtager 
genvalg)

12. Orientering fra festudvalget 

13. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, afleveres til formanden eller 
i postkassen ved Vraldhal senest lørdag 
d. 30. kl. 18. Forslag, der er indkommet for 
sent, kan ikke behandles på generalfor-
samlingen. De indkomne forslag vil blive 
opslået i skabene/på websiden ca. en uge 
før generalforsamling.

Foreningen er vært ved kaffe, te, rund-
stykker samt en genstand.  

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 

6. april 2013 kl. 9:30 





Indbrud 
Der var i starten af vintersæsonen en byge 
af indbrud i vores kolonihaveområde. 
Opklaringen kom, da forstanderen fra Struer 
skolehjem henvendte sig og fortalte, at nog-
le af deres elever havde tilstået adskillige 
indbrud på Vralden. Det blev fulgt op af, at 
de forulempede haveejere blev inviteret til 
at besøge skolehjemmet, så de involverede 
parter kunne træffe hinanden omkring et 
kaffebord. Et godt initiativ, som vi håber, 
også har sat sig spor hos de omtalte elever. 

Køkkenrenovering
Køkkenrenoveringen forventes tilendebragt 
inden generalforsamlingen. Det er rigtig flot, 
og vi skylder de arbejdsomme stor tak.

Vinterafdækning
skal fjernes inden 1. april.

Stophane
Er du i tvivl om håndteringen, kan du læse 
om det på nettet og  i skabene.

Ved frostsprængt vandmåler
skal der aftales udskiftning med Osmund, 
tlf. 29792989. Pris kr. 700, som betales  til 
kolonihaveforeningen.

Kontortid
Torsdage kl. 18.30. 

Første gang 11. april, hvor kassereren vil 
være til stede. 

Lukket Kr. Himmelfartsdag.

Søndagstræf
Søndage kl. 10.00 til ca. 12. 

Første gang søndag d. 14. april.

Standerhejsning
Vi har fået en ny, flot stander med vores 
logo.,

Den hejses første gang søndag d. 7. april 
klokken 10.

Derefter er foreningen vært ved en 
genstand og festudvalget vil servere lidt 
spiseligt. 

Det bliver garanteret både hyggeligt og 
festligt!



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: 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

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

Vrald  Odde  Bådelaug 
holder generalforsamling i Vraldhal  
lørdag den 13. april 2013 kl.10:30

Dagsorden efter vedtægterne.

Efter generalforsamlingen  er der 
spisning ca. kl.12:00.

Pris 75 kr.som betales ved tilmeld-
ing, ring nærmere på tlf.24959797.

Alle både, som benyt tes fra stran-
dområdet  neden for kolonihav-
erne, skal være tilmeldt Både-
lauget.  
Pris kun 60 kr. pr. år (april-april). 

Venlig hilsen

Bestyrelsen


