
         Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frugthaven  
                    onsdag den 19. februar 2020 kl. 20.00 
         Mødested: FORSAMLEREN, Rugårdsvej 728, Morud. 
 
 
Forslag til dagsorden: 
 

 
1.  Fastsættelse af tid og sted for Generalforsamlingen 2020. 
a.  Hvem gør hvad ? 
b.  Hvem er på valg ? 
c.  Regnskab ? 
d.  Kontingent ? 
e.  Gæsteindlæg vedr. Wi-Fi ? 

 
2.  Forslag til dato og tidspunkt for møde med Louise og Keld (Nordfyns Kommune)  

 
3.  Fremtidigt honorar for besvarelse af dokumenter fra Dansk Ejendomsmæglerforening 
 
4. Formuleringen i årsregnskabet for 2018: ” 2 husstande på Frugthaven opkræves ikke              

længere kontingent, da de ikke VIL betale”  må siges at være meget uheldig, dels set i 
forhold til de 2 inkassosager, vi har kørt indtil nu, men også i forhold til evt. kommende 
sager.  Søren kommer med et forslag. 

 
5. Nete spørger til et bogføringssystem 
 
6. Vandcenter Syd vedr. beplantning/manglende beplantning 
 
7. Morud Antenneforening ? Andre udbydere af Wi-FI ? Hvad med lyslederkablerne ? 
 
8. Mere Nabohjælp. Hvad med Morudsiden ? 
 
9. Kunst på Frugthaven 
 
10. Evt. 
 
 

Referat: 
 
Ad 1.   Generalforsamlingen blev fastsat til torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 i Langesø 
Hallen.  
Søren skriver indkaldelsen og sender den til Jørn Peder, som trykker indkaldelsen. Morten 
deler den ud efterfølgende.  



Jørn Peder og Morten er på valg, begge modtager genvalg.  
Regnskab skal være afleveret til revisor senest 15.02.20.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400 kr. om året. 
Der blev ikke taget nogen afgørelse omkring gæsteindlæg på generalforsamlingen. 
 
Ad 2.   Det aftaltes at Søren laver en aftale med Keld og Louise (Nordfyns Kommune) for et 
møde. De af bestyrelsen som har mulighed herfor kan deltage i mødet. 
 
Ad 3.   Bestyrelsen fastsatte honoraret for udfærdigelse af dokumenter til Dansk 
Ejendomsmæglerforening til 1.000,00 kr. 
 
Ad 4.   Sagen sendes til juridisk vurdering ved vores advokatfirma. 
 
Ad 5.   Der bevilges et bogføringssystem til kassereren, da dette vil lette arbejdet meget. 
 
Ad 6.   Morten tager kontakt til Vandcenter Syd vedrørende beplantning af området. 
            Morten udarbejder tillige en beplantningsplan for en videre beplantning i hele       
            Grundejerforeningens område. 
 
Ad 7.   Jørn Peder er i dialog med Energi Fyn om en alternativ løsning. 
 
Ad 8.   Bestyrelsen opfordrer endnu en gang folk til at tilmelde sig NABOHJÆLP 
 
Ad 9.   Emnet tages op senere. 
 
Ad 10. Jørn Peder undersøger en udvidelse af legepladsen evt. med en trampolin 
 
             Søren svarer Jesper Nürnberg på hans henvendelse om opførelse af en svævebane 
             på området. 
 
             Morten undersøger, om han kan skaffe påskeliljer til beplantning langs alléen. 
 
             Jørn Peder er foreningens repræsentant i det lokale trafiksikkerhedsudvalg. 
 
             Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at bestyrelsens medlemmer fritages for  
             kontingent. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet men forbundet med mange aktiviteter. 
 
             Det skal tydeliggøres for foreningens medlemmer, at vi ikke accepterer dårlige 
             betalere. Og at vi sender manglende betalinger til inkasso.  
 
             Bestyrelsen vil gentage sidste års succesfyldte grillarrangement til sommer. 
 
             Søren             

 


