
Grundejerforeningen Frugthaven 

 

Generalforsamling d. 15/3 2011.  

Fremmødte: 28 

 

Før generalforsamlingens ordinære forløb holdt Lasse Friis fra Rafn & søn et oplæg om 

ejendomsskat og om at der er stor sandsynlighed for at grundejerne betaler for meget. Se under 

bestyrelsens beretning. 

 

Dagsorden/referat 

1. Valg af dirigent  
Morten Skauenborg blev valgt som dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

Grundejerforeningen er medlem af Lokalrådet som er en samleorganisation for alle lokale 

foreninger og som bl.a. driver morud.dk. I det forgange år har bestyrelsen engageret sig i 

Lokalrådets indsats vedr. trafiksikring. Denne indsats resulterer i at der etableres 

midterheller samt cykelstil ved krydset Idrætsvej-Rugårdsvej.  Udviklingen berører 

Frugthaven på den måde, at krydset passeres af alle byens borgere, når de skal til 

idrætshallen eller i skoven. 

Vi har også haft møde vedr. de grønne områder med kommunen. Tanken var at overtage 

dele af vedligeholdelsen mod en passende kompensation. Der er dog ingen realistiske 

muligheder for at overtage dele af vedligeholdelsen på rimelige vilkår. Kommunen vil 

foreløbig slå græs to gange årligt. Der arbejdes  videre med forslag om at så vilde blomster 

langs stamvejen og etablere nogle beplantede øer på de grønne arealer med henblik på at 

bryde det noget monotone udseende arealerne har pt. 

Bestyrelsen kontakter en anlægsgartner for at få en samlet plan, der kan realiseres indenfor 

grundejerforeningens budget. Desuden undersøges muligheden for at sprøjte arealerne med 

hormonmiddel som engangsbehandling for at slå tidsler mm. tilbage, så græsset får bedre 

vilkår for at vokse frem. 

I forhold til etablering af støjvold/støjdæmpende beplantning langs Søndersøvej har vi 

undersøgt mulighed for dette, hvilket i givet fald skulle ske for grundejernes regning. Da 

udgiften til disse foranstaltninger langt overstiger foreningens formåen, skrinlægges 

projektet. 



Bestyrelsen har arbejdet for at etablere området som stilleområde eller max-30 område, 

hvilket kræver trafiktællinger. Politiet er ikke indstillet på dette, hvorfor vi arbejder videre 

med at dæmpe farten i området, såfremt generalforsamlingen ønsker det. 

Det tyder på, at grundejerne betaler for meget i ejendomsskat. Bestyrelsen har haft kontakt 

til Lasse Friis fra rådgivningsfirmaet Rafn & Søn som har speciale i at føre sager vedr. netop 

dette emne. Lasse Friis har fremlagt vilkår for aftale om at føre sag om for lavtfradrag for 

grundforbedringer. Rafn og Søn tilbyder at føre sagen for grundejerne uden risiko for tab, da 

honoraret udgør en procentdel af det beløb der tilbagebetales fra Skat. Derefter betaler 

grundejerne mindre i Skat og høster dermed fordel af sagen i op til 30 år. Hvis der ikke 

opnås lavere skat, bortfalder Rafn og Søns honorar. 

Endelig har vi nu et beredskab i forhold til snerydning i de tilfælde hvor vængerne er 

ufremkommelige. Vi kan dog ikke garantere at vængerne altid er ryddet. 

--- 

 

I forlængelse af bestyrelsens beretning blev der nedsat en arbejdsgruppe der vil udarbejde en 

samlet plan for området i forhold til beplantning, legeplads osv. Planen vil indeholde en 

prioriteringsliste over de tiltag der ønskes gennemført. Gruppen vil også lægge pres på 

kommunen for en holdbar løsning for vedligeholdelse af de grønne områder. I 

arbejdsgruppen indgår: 

Søren Aarenstrup, Jørn Peder Jørgensen, Karsten Petersen, Søren Grevelund og Kim Hartvig 

 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen  
Nøgletal: 

Årets resultat: 16.175 kr. 

Balance: 25.975 

Egenkapital: 24.100 

 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne  
Punktet bortfaldt da der ikke var indkommet forslag 

 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent  
Kontingentet fortsætter uændret, dvs. 400 kr. årligt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  
Klaus Nielsen og Marie-Louise Krogh udtræder af bestyrelsen. 

Søren Grevelund, Lobogrenen 5 samt Morten Skauenborg, Filippagrenen 16 indtræder i 

bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Charlotte Keller fortsætter som revisor med Janus Woller Stachg som suppleant 

 

8. Eventuelt  
Der var intet at behandle under dette punkt. 

 


