
Referat af generalforsamlingen for Grundejerforeningen Frugthaven, Morud den 29. april 2019 
 
 
Pkt. 1 – Valg af dirigent 
 
Marianne Nielsen blev valgt til dirigent.  
 
Generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt rettidigt. Nete Thams Asmussen blev valgt som 
referent. 
 
Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning 
 
Den 13. august 2019 er det 10 år siden, at Grundejerforeningen Frugthaven, Morud blev stiftet. 
Dagsordnen til generalforsamlingen har over de sidste 10 år været den samme, dog er der det 
seneste år blevet udbedret mange af punkterne.  
 
Kommunen har foretaget måling af trafikken på Frugthaven, målingerne viser at der generelt 
køres pænt på Frugthaven. Dog kører nogle få, desværre alt for hurtigt. Der vil dog, på baggrund af 
de generelle hastigheder ikke for indeværende blive etableret hastighedsdæmpende 
foranstaltninger.    
Samtidig med har kommunen plantet hæk langs Søndersøvejen, for at hækken på sigt skal skærme 
af og dæmpe for trafikstøjen fra Søndersøvejen.  
 
Der er kommet et bord/bænke-sæt op ved legepladsen samt legeredskaber til de mindste børn, 
hvilket har givet meget ros. Tak for det. 
 
Kommunen har ryddet op i plantagetræerne bag Guldborggrenen og Filippagrenen – det ser godt 
ud. Kommunen har ligeledes forbedret vandproblemet på cykelstien, der arbejdes dog stadig på at 
få vandet helt væk.  
 
Bestyrelsen har sat skilte op omkring nabohjælp. Vi opfordrer alle til at hente app’en nabohjælp.  
 
Der er stadig for mange hundelorte rundt i kvarteret, bestyrelsen opfordrer både børn og voksne 
til at samle op efter hundene. 
 
Grundejerforeningen har doneret kr. 5.000 til Morud Forsamlingshus til nedtagning af den gamle 
scene og til genetablering af strøer i gulvet. 
 
Der er lavet en aftale med Nordfyns Kommune om et årligt dialogmøde, næste møde er i juni 
2019.  Dette ser bestyrelsen frem til at få igangsat.  
 
Morud lokalråd efterlyser folk til et trafiksikkerhedsudvalg i Morud. Bestyrelsen sender en 
repræsentant.   
 
 



Pkt. 3 – Aflæggelse af regnskabet     
 
Kasserer Susi Grundsøe fremlagde regnskabet. Regnskabet ser fornuftigt ud på trods af et mindre 
underskud på kr. 1.825,45. Underskuddet er primært påvirket af forbedringer i området som 
bord/bænke-sættet, skilte vedr. nabohjælp samt donationen til Morud Forsamlingshus.  
 
Pkt. 4 – Rettidige indkomne forslag fra medlemmer 
 
Ingen indkomne forsalg.  
 
Pkt. 5 – Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.  
 
Der er ikke udarbejdet noget budget. 
 
Det er vedtaget at kontingentet er fastsat til kr. 400 som sidste år.  
 
Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
 
Susi Grundsøe ønsker ikke genvalg, hvorfor Nete Thams Asmussen er valgt som ny kasserer. Søren 
Grevelund og Marianne Nielsen blev genvalgt.  
 
Der blev ikke valgt nogle suppleanter. 
 
Pkt. 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Susi Grundsøe er valgt som ny revisor.  
 
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant. 
 
Pkt. 8 – Eventuelt  
 
Der var ingen punkter til eventuelt.  


