
Grundejerforeningen Frugthaven 

 

Generalforsamling d. 14/5 2012 kl. 19.30 i Kernehuset. 

 

 

Deltagere: 12 

Referent: Bo Mussmann 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen  

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne  

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Eventuelt  

 

 

Ad. 1 – Valg af dirigent 

Kim Hartvig blev valgt til dirigent 

 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning 

Det forgangne år har været præget af aktiviteter på trefelter, nemlig områdets udseende, 

ejendomsskat og fjernvarmetilslutning. 

 

Områdets udseende og vedligehold: 

På mødet med borgmesteren sidste år blev vi lovet at skilte og lygtepæle blev rettet op og der skulle 

omprioriteres så græsset slås oftere i bebyggede områder. Kommunen er begyndt at slå græsset 

oftere, mens skilte og lygtepæle ikke er rettet op endnu. Borgmesteren er kontaktet vedrørende 

dette, og han var overrasket over at det ikke var udbedret. Han vil sørge for at det bliver bragt i 

orden. 

Der arbejdes på at etablere et plant areal til boldspil overfor Kernehuset 

Der er kontakt til KOLD-college om at lade studerende lave et forslag til en vedligeholdelsesfri 

beplantning i området, men sagen er ikke afklaret. 

 

Der køres ret stærkt i området. Også forældre til børn i Kernehuset kører stærkt, hvilket er taget op i 

forældrebestyrelsen. 

Desuden vil vi opsætte skilte med ’Legende børn’ på strategiske placeringer 

Der er mange skader i græsarmeringen, særligt på hjørnerne, hvor tunge biler ødelægger stenene. 

Det skyldes blandt andet at der er anvendt vasket grus, som ikke har samme bæreevne som rødt 

sand. 



Kommunen har tidligere meldt ud, at det er op til grundejeren at kontakte skadevolderen med 

henblik på reparation. Vi anser det ikke for sandsynligt at skaderne repareres på den måde. Derfor 

foreslår bestyrelsen at der afsættes midler til genopretning ad hoc. 

 

Ejendomsskat: 

Der blev sidste år udbetalt nogle meget små beløb i størrelsesordenen 3-400 kr. pr husstand som lå 

langt fra det vi var stillet i udsigt. Rafn og Søn er i gang med at tjekke om beløbene er korrekte. Vi 

hører nærmere når deres undersøgelser er færdige. 

 

Fjernvarme: 

Nogle medlemmer har vist interesse for at området tilsluttes fjernvarmenettet. Bestyrelsen har haft 

kontakt til lokalrådet som om sagen. 

Fjernvarme Fyn var valgt ikke at medtage de nye kvarterer i byen i det fjernvarmeprojekt, som 

selskabet har sendt til kommunen. 

Lokalrådet havde gerne set, at hele byen blev fjernvarmeforsynet samtidigt, men måtte bøje sig for 

følgende argument: 

  

Naturgas Fyn ville med en hvis rimelighed kunne argumentere for, at de endnu ikke har haft 

mulighed for at afskrive deres net i de nyere udstykninger. I klagesagen fra Assens Kommune 

fremhævede Energiklagenævnet netop som begrundelse for ikke at give Naturgas Fyn medhold i 

klagen, at de havde haft tilstrækkelig lang tid til at afskrive nettet. Hvis nyere udstykninger tages 

med nu, risikerer projektet, at Naturgas Fyn får yderligere tilskyndelse til at prøve sagen i 

Energiklagenævnet. 

  

Fjernvarme Fyn vil senere undersøge interessen for fjernvarme i de nyere udstykninger, herunder 

Frugthaven. Hvis der er stor tilslutning, vil der blive udformet et yderligere projektforslag. 

   

Ad 3 - Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 
Regnskabet blev godkendt. 

 

Resultatopgørelse (DKK) 2011 
 

2010 

Indtægter i alt 
 

20.407,70 
 

19.600,00 

Omkostninger i alt 
 

-1.393,00 
 

-3.425,00 

RESULTAT 
 

19.014,70 
 

16.175,00 
 
Balance (DKK) 

 
2011 

 
2010 

Aktiver i alt  
 

43.364,70 
 

25.975,00 

Passiver i alt  
 

43.364,70 
 

25.975,00 

 

Ad. 4 - Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 



Forslag fra bestyrelsen: 

Vi overvejer at sætte en del af egenkapitalen i obligationer for at sikre mod inflation. 

Resultat: Der er ikke opbakning til at købe værdipapirer, men vi kan indsætte 25.000 på en 

højrentekonto med bindingsperiode. Der kan opnås relativt høje renteafkast i nogle af de mindre 

banker, hvilket generalforsamlingen gav kassereren mandat til at gøre, såfremt vi som forening er 

dækket af indskudsgaranti. 

 

Vi ønsker at afsætte midler til udbedring af skader på græsarmering (se beretning). 

Resultat: Forslaget blev forkastet 

 

Ad. 5 - Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau 

 

Ad. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
Frank Simonsen træder ud af bestyrelsen. 

Susie Grundsøe indtræder. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende således: 

Formand: Søren Grevelund 

Næstformand: Marianne Nielsen 

Kasserer: Susi Grundsøe  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Kim Hartvig 

Bo Mussmann 

Morten Skauenborg 

 

Suppleant: Frank Simonsen 

 

Ad. 7 - Valg af revisor og revisorsuppleant 
revisorerne modtog genvalg 

 

Ad. 8 - Eventuelt 
Der blev rejst debat om hvilke pligter grundejerne har i forhold til parkering på vejene, 

vendepladser samt brug af ubebyggede grunde til opbevaring af materialer, trampoliner mm. 

Debatten blev rejst med udgangspunkt i forholdene på en bestemt adresse, og generalforsamlingen 

pålagde bestyrelsen at tage forholdene op med den pågældende grundejer, som ikke var til stede. 

Generelt skal parkering finde sted på egen grund (dog ikke gæsteparkering), der må ikke parkeres 

på vendepladser og ubebyggede grunde må ikke anvendes til opmagasinering af byggematerialer 

ligesom legeredskaber ikke må placeres på de ubebyggede grunde. 

Endelig kan generalforsamlingen kraftigt opfordre til at holde orden på grundende, da det er vigtigt 

for grundsalg og vores egen glæde af området, at det fremstår pænt og ryddeligt. 

   
 

http://www.krak.dk/profil/susi+grunds%C3%B8e/6431728?geo_area=ingrid%20marie%20grenen

