
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frugthaven i Langesøhallerne mandag den 
11.03.19 kl. 18.30. 
 
Dagsorden: 
 

Forslag til dagsorden: 

 
1. Fastsættelse af tid og sted for Generalforsamlingen. 

a. Hvem fabrikerer og hvem deler ud ? 
b. Hvem er på valg ? 
c. Revisor ? Suppleant ? 
d. Regnskab 
e. Har bestyrelsesmedlemmerne punkter til afstemning på Generalforsamlingen ? 
f. Generalforsamling m. spisning ? 
g. Evt. 

 
2. Hvordan skal vi bruge tallene fra hastighedsmålingerne på Frugthaven ? 
3. Hvad skal vi udlede af afstemningen omkring skraldevognens og saltsprederens hastighed ? 
4. Affald i Pærelunden, og plastikaffald, som flyder overalt. Skal vi lave en indsamlingsdag ? 
5. Orientering/ status fra Søren vedr. legepladsen til de mindste.  
6. Drøftelse af skolebørnenes benyttelse af sti mellem Søndersøvej og Plantagevej (v. Jørn Peder) 
7. Drøftelse af manglende sikring af skolebørn mv. ved vejkrydset v. Dagligbrugsen/Rugårdsvej (v. 

Søren) 
8. Ulovlig skiltning mellem Søndersøvej 240 og Frugthaven 5. Hvad kan vi hjælpe med her ? 
9. Vand og pløre på cykelstien. Status på dette. 
10. Brev fra Verisure om informationsmøde (v. Susi) 
11. Evt. 

 
Hilsen 
Søren 

 
 

Referat: 
 
Ad 1. Generalforsamlingen blev fastsat til mandag den 29.04.19 kl. 19.00 i Langesøhallerne. 
Generalforsamlingen skal være med spisning, så folk skal tilmelde sig senest en uge før. JP aftaler 
nærmere med Per i hallen. 
Søren fabrikerer indkaldelsen og sender til Marianne, som trykker den i 60-70 eksemplarer. JP og 
Morten deler indkaldelsen ud til medlemmerne. 
Susi, Marianne og Søren er på valg. Susi ønsker ikke genvalg, grundet manglende tid. Susi 
undersøger om Charlotte stadig vil vælges til revisor. Vi skriver i indkaldelsen at vi søger en 
kasserer til afløsning for Susi. Regnskabet er lavet, fremsendes senere af Susi. 
 
Ad 2. Sagen henlægges indtil videre, da hastighederne på Frugthaven er moderate, hvorfor det vil 
være svært, på nuværende tidspunkt, at arbejde videre med sagen. 
 



Ad 3. Susi ringer til Erik (Skraldevognen) og beder om at man kører langsommere i området. Søren 
skriver til Keld om at saltsprederen kører for stærkt i området. 
 
Ad 4. Morten kontakter Søren Å. vedr. affaldsindsamling den 6. april. Om man vil samle affald her i 
Frugthaven. Vi giver gerne drikkevarer herfor. Morten undersøger priser mv. vedr. flis til 
pærelunden. 
 
Ad 5. Legepladsredskaber til de mindste er på plads, der mangler dog enkelte småjusteringer. 
Søren skriver til Louise herom. 
 
Ad 6. Vi tager problemstillingen med på næste årsmøde med Nordfyns Kommune. Der køres for 
stærkt i rundkørslen, som er lavet til hurtig gennemkørsel. Vi vil gerne have skilte om krydsende 
skolebørn/cyklister op ved rundkørslen. Om stien ved Søndersøvej skal lukkes helt eller gøres 
lovlig, drøftes med Nordfyns Kommune, som vi beder om et oplæg til problemstillingen. Vi vil 
gerne have en statistik over hvor mange der kører for stærkt fra fotovognen, som tit holder på 
Søndersøvej. 
 
Ad. 7 Vi fortsætter drøftelsen af dette punkt. JP tager til generalforsamling i Morud Lokalråd den 
26.03.19 hvis han får mulighed herfor. 
 
Ad. 8 Beboerne i disse huse er ikke medlemmer af grundejerforeningen, så vi kan ikke bruge tid på 
at hjælpe dem med evt. færdselsproblemer. 
 
Ad. 9 Der arbejdes fra kommunens side på at løse disse problemer. Løsningen for enden af det 
grønne areal over for børnehaven ligner desværre noget amatørarbejde. For enden af 
Pigeongrenen vil man etablere en ny brønd, hvilket straks lyder bedre. 
 
Ad. 10 Tilbuddet fra Verisure afvises. 
 
Evt.: Vi vil på Facebook opfordre folk til at tilmelde sig nabohjælp, nu hvor der er sat skilte op i 
området. 
 
Søren 


