
Grundejerforeningen 

Fursundparken 

     d. 7. april 2015 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

 

Rybjerg forsamlingshus,  

Rybjergvej 51, Kirkeby, 7870 Roslev 

Lørdag den 16.maj 2015 kl. 14.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formanden 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Forslag fra bestyrelsen til budget for 2015, og fastsættelse af kontingent for 2016 

5. Øvrige forslag fra bestyrelsen.  

6. Forslag fra medlemmer 

 Niels Vils (bilag 1) 

 Tove Gravesen (bilag 2)  

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, opstilling og afstemning vil foregå skriftligt 

7.1. Valg af kasserer 

- på valg er:  Johnny Brok 

 

7.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- på valg er:  Poul Erik Andersen    

- på valg er: Jeanette Pedersen  

- på valg er: Erling Jensen 

 

              
8. Valg af 2 suppleanter 

               - på valg er: Vagn Møller  

               - på valg er: Ole Sørensen 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

         - på valg er: Knud Ramskov Hansen 

         - på valg er: Kristian Lauritsen 

  

10. evt. 

Med venlig hilsen 

Svend Erik 

Formand 

 

Forslag eller sager, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 6 dage før 

generalforsamlings afholdelse jfr. § 13.  

Svend Erik Ebbesen  

Lånumvej 58  

7850 Stoholm 

odasvenderik@gmail.com   

  

mailto:odasvenderik@gmail.com


 

Det praktiske 

 

 Under GF serveres kaffe/the 

 

Efter GF serveres middag, samt øl, vin og vand  
Til de tilmeldte grundejer. Kl. ca. 17.30 

 
Bindende tilmelding og betaling senest 1. maj 2015 til kassereren tlf. 29412039 efter kl. 16 

eller pr. mail fursundparken@mail.dk 

 

Pris 50,00 kr. pr. person  

 

Indbetaling skal ske på Fursundparkens konto 2540 6887980622 med angivelse af navn og sommerhus adresse 

 

Der kan IKKE betales på dagen. 

 
 

Græsning 

Græs på egen grund skal iflg. Vedtægterne slås senest den 15. juli. Bestyrelsen opfordrer til at der tidligst slås den 

15. juni for at opnå bedst mulig effekt. 

Er grunden ikke slået senest 15. juli, foretages slåning på ejers regning – pris 2015 er 625,00 kr. pr. grund 

Faktura for udført arbejde sendes direkte til grundejeren fra Nøreng Maskinteknik 

 

mailto:fursundparken@mail.dk

