
Grundejerforeningen Frugthaven 

 

Beretning, april 2010  

 
Grundejerforeningen blev stiftet d. 13/8 2009 og der er pt. 46 husstande i foreningen.  

Foreningens første sag var at søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser vedrørende beplantning i 

de øst-vest-gående skel, hvor der var planlagt tjørnehegn. Mange grundejere ønskede at etablere bøg 

eller erstatte den eksisterende tjørnehæk med bøg. Resultatet af ansøgningen blev at kommunen 

imødekom ønsket fra de grundejere der søgte dispensation, mens de grundejere der ønskede tjørn får 

etableret dette i henhold til lokalplanen. 

 

Foreningen blev hurtigt medlem af Morud Lokalråd som er en paraplyorganisation for alle Moruds 

foreninger. Medlemskabet er billigt og giver adgang til at have en hjemmeside på morud.dk. Adressen 

er www.morud.dk/frugthaven . På hjemmesiden findes referater af bestyrelsesmøder og 

generalforsamlinger samt oplysninger om foreningen. 

Bestyrelsen ønsker at forbedre og lette kommunikationen med medlemmerne hvilket kan ske ved hjælp 

af en mailingliste til foreningens medlemmer. Kassereren beder medlemmerne om at skrive deres 

mailadresser i beskedfeltet næste gang der opkræves kontingent 

 

Vinterens kraftige snefald kom som en overraskelse for alle. Bestyrelsen valgte at betale for snerydning, 

da der ikke kom snerydning i starten af sneperioden. Desuden fik bestyrelsen opsat gule kasser med 

salt/grus til fri afbenyttelse. Kasserne fjernes i øvrigt snarest. 

 

Efter ønske på den stiftende generalforsamling har bestyrelsen bedt kommunen om at opsætte ’bobler’ 

til genbrugspapir og flasker. Disse er placeret centralt i kvarteret foran børnehaven. 

 

Bestyrelsen har haft kontakt til kommunen om de fredede træer mellem Guldborggrenen og 

Filippagrenen som ikke beskæres og fremstår uplejede. Teknik og miljø meddeler at opgaven er meget 

lavt prioriteret og ønsker at områdets beboere selv vedligeholder.  

 

Bestyrelsen har diskuteret muligheden for at etablere bålplads Det skal dog nøje overvejes om behovet 

for en bålplads er til stede så det ikke bliver en løbende udgifts- og vedligeholdelsespost uden gavn for 

medlemmerne. Vi tager stilling til behov og eventuel placering når der skal etableres legepladser, 

hvilket kommunen vil lave et udspil på. 

 

Der har desværre været en del indbrud i området. Vi undersøger muligheden for at etablere nabohjælp – 

og opfordrer grundejerne til at være holde øje med hinandens huse. 

 

Igangværende arbejde: 

� Vi undersøger muligheden for at etablere området som stilleområde/max. 30-område  

 

� Trafiksikring af krydset Centret/Rugårdsvej/Idrætsvej i samarbejde med Morud Lokalråd. 

Selvom krydset ligger uden for foreningens område, er det bestyrelsens opfattelse at vi bør 

deltage i en fælles indsats for at få en mere sikker løsning. Der er tidligere gjort forsøg på at 

sikre krydset, men situationen er anderledes nu qua de nye bebyggelser 

 

� Legeplads Kommunen budgetterer med to små legepladser til hhv. Frugthaven Nord og 

Rosenholmgrenen. Kommunen overvejer at slå disse to sammen til én større legeplads med 

flere legeredskaber. Placeringen er uafklaret, men en mulighed er at placere den på de 

ubebyggede grunde ved rundkørslen. Der er dog ikke taget stilling til om disse grunde 



sløjfes.  
 

� Evt. bålarrangement Skt.Hansaften: gerne tidligere på aftenen end Borgerforeningens store 

arrangement, hvor bålet først tændes 20.45 hvilket er sent for de mindste. 

 
 


