
              Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frugthaven 
                           Onsdag den 27. maj 2020 kl. 20.00 
       Mødested: Marianne Nielsen, Ingrid Marie Grenen 8, Morud 
 
 
 
Forslag til dagsorden: 
 
 

1.   Fastsættelse af tid og sted for Generalforsamling i 2020 
2.   Betalingssituationen v/ Nete  
3.   Orientering vedr. Frugthaven 3 og Søndersøvej 240 v/ Søren 
4.   Beplantningsplan m. priser og forslag v/ Morten 
5.   Ulovlig parkering på Frugthaven v/ Marianne 
6.   Grillfest til sommer ? v/ Jørn Peder 
7.   Energi Fyn og WiFi  v/ Jørn Peder 
8.   Vedr. nye redskaber til legepladsen v/ Jørn Peder 
9.   Vanding og pasning af træer v/ Marianne 
10.   Reetablering af sti v/ Marianne 
11.   Grundejerforening i ny udstykning samt Rosenholmgrenen v/ Søren 
12.   Orientering om tyveri af vand v/ Søren 
13.   Klage over hastigheden ved Pigeongrenen/Frugthaven 
14.   Forslag fra Jesper Nyrnberg om opsætning af ca. 17 frisbee golf mål 
15.   Forespørgsel om anden opvarmningsmulighed end naturgas. 
16.   Evt. 

 
REFERAT: 
 
Ad 1 Generalforsamling fastsat til torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00 i Langesøhallen. 
                         JP aftaler dette med Per i Hallen. 
 
Ad 2 Det aftaltes at Marianne og Nete laver et udkast til et brev til husstandsomdeling. 
     Brevet skal bl.a. indeholde oplysning om betalingsfrist på kontingent. Opfordring til 
 at tilmelde sig betalingsservice og fremsende e-mailadresse til Nete, så det bliver  
 nemmere at kontakte folk vedr. betaling af kontingent. 
 
Ad 3 Ifølge Planlovens § 18 fremgår det, at boliger der er opført inden en lokalplans  

vedtagelse, ikke er forpligtet til at indtræde i en grundejerforening – så længe 
grundejeren retligt eller faktisk disponerer over sin ejendom som hidtil. Derfor skal 
disse 2 ejendomme ikke betale til grundejerforeningen. 



Ad 4 De plantede træer gror fint, dog skal enkelte af dem udskiftes. Vi går i gang med  
 Etape 2, som er træer langs cykelstien fra Frugthaven forbi Guldborggrenen og Ingrid
 Marie Grenen og ned til rundkørslen, samt fra rundkørslen forbi Lobogrenen og  

Pigeongrenen hen til Rosenholmgrenen. Det blev besluttet at plante 
Paradisæbletræer, da disse kan gro i den ret fugtige jord i området. De er desuden 
meget smukke når de blomstrer samt om efteråret når de bærer frugt. Vanding og 
pasning af træerne skal aftales med Nordfyns Kommune. Etape 3 (plantning af 
solitærtræer i området f.eks. blodbøg) tages op på næste bestyrelsesmøde. Morten 
arbejder videre med projekt: påskelilje, som går ud på, at plante påskeliljer langs 
træerne i alléen. Morten arbejder desuden videre med projekt: biodiversitet i 
vådområdet.  

 
Ad 5 Marianne sender klage til Nordfyns Kommune over ulovlig lastbilparkering i 
 området. Der henvises til lokalplanens bestemmelser (Lokalplan nr. 96 § 5.10) samt 
 Planlovens § 51, stk. 1 og 5. Samt § 63, stk. 1.  
 
Ad 6 JP finder en dato til en grillfest på det grønne område ved legepladsen. Alt afhængig 
 af den aktuelle Covid 19 situation. 
 
Ad 7 JP iværksætter en afstemning på FB, hvor man kan tilkendegive sin holdning. 
 
Ad 8 JP kontakter James vedr. flere legeredskaber til mindre børn på legepladsen. Det
 kan f.eks. være små trampoliner. Søren spørger Louise (Nordfyns Kommune) om 
 opsætning af udendørs fitnessredskaber er en mulighed i området. 
 
Ad 9 Nordfyns Kommune fylder vand i vandsækkene omkring træerne. Vi skal selv  
 vedligeholde vores egne træer.  
  
Ad 10 De ikke asfalterede stier i området er ikke vedligeholdt i mange år. Søren tager 
 en snak med Louise (Nordfyns Kommune) herom. 
 
Ad 11 Der er endnu ikke oprettet en Grundejerforening for Rosenholmgrenen. Søren har 
 skrevet i 2 år til Nordfyns Kommune, at det er kommunens pligt, at sørge for, at der 
 oprettes en Grundejerforening for Rosenholmgrenen. Nordfyns Kommune gider ikke 
 tage sig af sagen. Dette er en forkert tilsidesættelse af loven, og ødelæggende for
 retsbevidstheden omkring hvorvidt man skal følge reglerne i en lokalplan, eller om 
 man kan te sig som man vil, uden at det har nogen konsekvens. Det er f.eks. tinglyst i 
 skøderne vedr. Rosenholmgrenen, at grundejerne selv har pligt til at vedligeholde 
 fællesarealerne. I den nye lokalplan for den nye udstykning her i byen, skal  
 grundejerne selvstå for: ” drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje,  
 stamveje, boligveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje 

omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rensebrønde med 
tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger.” 
Det siger sig selv, at hvis Nordfyns Kommune har samme lemfældige syn på 
oprettelse af en Grundejerforening her, som på Rosenholmgrenen, så er det 



krænkende for retsbevidstheden omkring tinglysninger af pligter i ens skøde. 
Så har en lokalplan ikke længere nogen mening, så gør vi alle sammen bare hvad 
der passer os hver især. Søren drøfter endnu en gang dette med Nordfyns Kommune. 

 
Ad 12 En grundejer på Rosenholmgrenen stjal vand fra sølandskabet/regnvandsbassinet. 
 Dette blev øjeblikkeligt stoppet af Nordfyns Kommune. 
 
Ad 13 Oversigtsforholdene på Pigeongrenen når man kører ud på Frugthaven er meget 
 dårlige. Det giver ofte farlige situationer, når folk kommer kørende fra Rosenholm- 
 grenen imod Pigeongrenen. Bestyrelsen foreslår Frugthaven lukket for biler ved  
 Pigeongrenen. Søren holder møde med Nordfyns Kommune omkring dette forslag. 
 
Ad 14 Jesper Nyrnbergs forslag om opsætning af frisbee golf mål på de grønne områder 
 blev afvist. 
 
Ad 15 Bestyrelsen kan tilslutte sig, at der installeres jordvarme, hvis man ønsker dette. 
 Man skal dog søge kommunalbestyrelsen om tilladelse hertil. Med hensyn til  
 Fjernvarme er situationen en anden. Afskrivningen på naturgasledningerne er  
 Bestyrelsen bekendt endnu ikke færdig, hvorfor fjernvarme på nuværende 
 tidspunkt ikke er aktuelt. Søren drøfter dette med Nordfyns Kommune. Søren 
 tager en snak med beboerne på IMG, som har forespurgt om mulighederne. 
 
 
      SG 


