
Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Frugthaven, Morud af den 26.2.2018.: 

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent & referent.  

 

Henrik Brandt blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. 

Jørn Peder Jørgensen blev valgt som referent.  

 

 

Pkt. 2 - Bestyrelsens beretning. 

 

-Støj fra Søndersøvej.  Kommunen har lavet en del støjmålinger og mener ikke at der er udfordringer. Der 

hvor støjen er værst er omkring rundkørslen, når der bremses og igangsættes. 

Vi kan derfor ikke forvente nogen hjælp fra kommunen til støjdæmpende foranstaltninger.  
Vi mener dog at det er vigtigt at arbejde videre med udfordringen, vi skal undersøge om det er støjvold (i 
form af jord), beplantning eller støj "mur" der skal arbejdes videre med. Vi skal desuden i dialog med 
kommune og vandcenter syd, som ejer jorden, hvor støjdæmpningen ønskes etableret. 
Bestyrelsen efterlyser medlemmer, der kunne tænke sig at indgå i en arbejdsgruppe omkring dette punkt. 
Der kan sidde kompetencer blandt medlemmerne, som kan hjælpe med at få processen til at glide lettere. 
 

- Frugttræer. Vi har været i dialog med kommunen. da træerne er fredet bliver der kun vedligeholdt det 

absolut nødvendige.  

  Fra bestyrelsens side ønsker vi ikke at begå selvtægt, derfor mener vi ikke at det er grundejerforeningens 
opgave at gå videre med dette projekt. 
 

En grundejerforenings fest ligger ude i fremtiden men hvis nogen melder sig, er de velkommen til at stå 

herfor. 

 

Fibernet status. Energi Fyn har en dialog med Morud Antennelaug for at opnå en bredere tilslutning. 

Konklusion er nok at de bruger Grundejerforeningen Frugthaven henvendelse for at få hele Morud med. 

Bestyrelsen afventer derfor indtil der ligger en afklaring med antenneforeningen. 

 

Vand og pløre på cykelstier. Grundejerforeningen har kontaktet kommunen, da mange af cykelstierne i 

Frugthaven er livsfarlige om vinteren fordi der hele tiden løber vand over dem, og i andre perioder er de 

også meget pløret til. Kommunen har erkendt problemet og det er på deres todo liste at få rettet op, så de 

bliver tørre igen. 

 

-Kørsel på Frugthaven. 

Der køres stærkt på Frugthaven  - vi har i flere år påtalt dette overfor kommunen, og også tidligere forsøgt at 

få chikaner i en eller anden form. Der har altid været klart afslag - for som de siger der vi optræder 

statistikken for ulykker (det ønsker vi heller ikke). 

Kommunen har nu foretaget en trafiktælling, men det var næsten oppe ved Rosenholmgrenen -så den er vi 
lidt spændt på. Vi afventer rapport fra kommunen, de er derefter indstillet på en dialog med os. 
Vi tænker at vi måske kunne få gavn af vores nye politiker fra Morud  -Anders Thingholm. 



Et andet problem på frugthaven er dårlige oversigtsforhold - særligt fra Guldborg (ulige ende). Vi arbejder 
videre med gadespejl som særskilt emne. 
 
- Afstemning omkring kontingent 
Alle er enige om at vi ikke skal drive bank og vores penge skal bruges til noget, der skaber værdi for vores 
medlemmer. 
Argument for nedsættelse...... vi har sparet mange penge op og bruger ikke nogen af dem. Når vi ved hvad vi 
skal bruge kan kontingent sættes op. 
Argument for fastholdelse.... vi ved ikke hvad der koster at etablere støjdæmpning. Vi har tidligere undersøgt 
muligheden for beplantning af skråninger på stamvejen og det kostede omkring kr. 100.000. 
Uanset om det bliver det ene eller det andet, der bliver projektet må vi forvente at det koster en pæn sum 
penge. 
 

 

Pkt. 3 – Aflæggelse af regnskab 

 

Regnskabet for 2017 blev fremlagt af Susi Grundsøe 

Kasser Susi Grundsøe fortalte at 2 husstande har ikke har betalt kontingent i henholdsvis 2 og 4 år. Sagen 

bliver nu at der indstilles til inkasso. 

 

Ellers viste økonomien et positivt resultat for grundejerforeningen.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

Pkt. 4 – Rettidige indkommende forslag fra medlemmer 

 

2 Indkomne forslag. Begge fra Jesper Nyrnberg, Ingrid Marie Grenen 13. 

 

1.  Jeg har tænkt på om, der kunne være opbakning til, at forskønne området lidt med nogle 

 træer. Det jeg har i tankerne var, beplantning af træer op langs vejen fra rundkørslen og op 

 til T-krydset i frugthaven, så det bliver lidt alle’ agtigt. Jeg mener ikke, at det vil skærme for 

 solen for husene på Lobogrenen, da det er tilpas langt væk. 

 

 Svar : Bestyrelsen har taget forslaget til sig, og arbejder videre med det. 

 

2.   Sidste år skabte græsslåning lidt debat omkring tidsrummet hvor, det er passende, at slå sin 

 græsplæne. Så vidt at jeg kan se, har grundejerforeningen ikke noget omkring dette i 

 vedtægterne. Jeg foreslår, at vi følger de gængse regler for græsslåning og brug af larmende 

 maskiner. 

  
 Jeg mener, at det er efter kl. 10 i weekenden og ikke kl.12-13 samt kl.18-19, så er det vidst 
 senest kl.21. 



  
 Svar: Bestyrelsen henstiller til at der slås græs på tidspunkter som ikke er generende for 
 andre beboer. Det er god skik at vise hensyn til når små børn der er ude og sove i barnevogn 
 eller hvis familien spiser på terrassen, at man så ikke starter græsslåmaskinen.  
 
 
  
Pkt. 5 - Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.  
 
Budget.: Der er ikke udarbejdet budget.  
 
Kontingent.: Der blev stemt om kontingentet skulle nedsættes til 200,- kr. eller kontingentet skulle 
foresætte med at være 400,- kr. 
 
Afstemning: 
2 husstande stemte for 200 kr. i kontingent.  
7 husstande stemte for 400,- kr. i kontingent.  
Kontingent for 2018 blev derfor fastsat til 400,- kr. Dvs. uændret i forhold til 2017. 

 

Argument var at støtte op om at en økonomisk konsolidering var godt at have til evt. fremtidigt projekt som 

eks. Forskønnelse af området eller andet. 

 

 

Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

 

På valg var Jørn Peder Jørgensen og Morten Skauenborg.  

Jørn Peder Jørgensen ønskede ikke genvalg, men da ingen andre på generalforsamlingen ønskede at stille 

op, tog han imod genvalg. Morten Skauenborg blev ligeledes genvalgt. 

 

Der blev ikke valgt suppleanter 

 

 

Pkt. 7 - Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Charlotte Keller blev genvalgt som revisor. Revisorsuppleant blev ikke valgt. 

 

 

Pkt. 8 – Eventuelt. 

 

Gadespejl ved guldborggrenen, kunne det være en god ide og højne sikkerheden. En god ide som 

bestyrelsen arbejder videre med. 

 

Bestyrelse medlem Morten Skauenborg blev valg til snevagt og vil efter bedste evne varetage beslutninger 

for behov for snerydning i Frugthaven. 

 


