
Bestyrelsens årsberetning – mundtlig. 

 

Ved I godt, at Google Maps kalder Frugtlunden for en park?? 

Frugtlunden er i hvert fald nu anerkendt som en del af lokalområdet. 

Det er ikke længere så nødvendigt at forklare om projektet og redegøre 

for formål og beliggenhed. Generelt er der positiv stemning omkring 

vores lund. 

 

Medlemstallet er stabilt – der er ca. 60 medlemmer, hvoraf over en 

tredjedel er aktive ift. arbejdet i Lunden. Der er kommet en del nye til, 

enkelte er ikke længere registreret som medlemmer. Området bliver 

brugt af mange – til rigtigt mange forskellige formål. Vi har løbende 

overvejet, hvordan vi får flere medlemmer til at deltage i arbejdet – ikke 

kun for at få puslet og luget, men også for at dyrke fællesskabet. 

Fællesprojekter, som fx Klynge 1s insekthotel, kan medvirke hertil. 

Klyngeaftaler om fælles kaffe og kage er også en oplagt vej frem      .  

 

Træer og buske er generelt i god vækst, og de første frugter og bær har 

kunnet høstes. Mosegrisene har været mindre aktive i år. Der er blevet 

luget regelmæssig, græsset er holdt kort; men hverken katte eller ugler 

er set jage i området.       Det har dog været nødvendigt at genplante 

enkelte udgåede træer. Derudover har vi valgt at plante flere træer i 

området mod øst for at få en tydeligere ”grænse” mod stien og 

Rynkebjerggårdsvej. Vi har igen købt økologiske træer af gamle, 

hårdføre sorter. Nogle blev plantet i det sene efterår – de sidste plantes 

næste søndag. 

Nogle af vore træer er nu så gamle og store, at beskæring er fornuftig. Vi 

har derfor planlagt et beskæringskursus med både teori og lidt 

vejledende praksis i forbindelse med en arbejdsdag søndag d.26.4. 

Vi har derudover bedt kyndige folk hjælpe os med et kursus i le-slåning 

ved en arbejdsdag lørdag d. 13.6. 

(alle datoer samles i en aktivitetskalender, der færdiggøres ved 

førstkommende bestyrelsesmøde) 



Musik i Lunden har været en stor succes med ca. 60 deltagere i alle 

aldre. Det har været næsten magiske stunder med smukt vejr og 

fantastisk stemning.  

Musikudvalget har stablet arrangementerne på benene og har til 

overmål ved ansøgning skaffet kommunale fondsmidler til 3 sangaftener 

i år, nemlig 31.5., 21.6. og 23.8. 

 

Fællespladsen er nu takket være kommunale fondsmidler indrettet med 

ekstra bænke, et efterhånden anseeligt antal stubbe og 

informationstavle. Sidstnævnte har været på ønskelisten i adskillige år, 

men takket være Stine og Jacob Goldbechs håndelag og arbejde samt 

kommunalt betalte materialer er den nu færdig og opstillet. Vi skal så 

alle vænne os til at bruge den til stort og småt. 

Pilehegnene trænger til udbedring – eventuel udskiftning. Vi håber på, 

at pileflet igen vil blive en samlende aktivitet for interesserede. Elsebet 

Bille har lovet at bistå med råd og vejledning. 

 

Bestyrelsen har holdt 7 møder – referaterne er løbende lagt på 

hjemmesiden. Derudover er fotos og ”nyheder” også slået op på 

FaceBook. Der er udsendt 3 nyhedsbreve. 

Vi har deltaget i Lejre Høstfestival samt været samlet til Nytårskur i Felix. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne har alle haft ”noget at lave” – sådan set har 

det været et travlt år, og vi kan sagtens bruge flere hænder. 

 

Mens vi venter på, at træerne bliver store og frugterne talrige, har vi i 

bestyrelsen taget hul på drøftelser og drømme om en fremtid med 

fremstilling af most, eksperimenter med cider, ”frugtbagedyst” og 

meget andet…………. 

 

På bestyrelsens vegne 

Dorrit 

 


