
 

 

Grundejerforeningen 

Fursundparken     Skive den 4.4.2013/BN 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

i 

Aasted Forsamlingshus lørdag den 11. maj 2013, kl. 15.00 

 

Der er følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, jf. bilag 1 

4. Forslag fra bestyrelsen til budget for 2014, herunder kontingentforhøjelse på 100 kr. årligt, jf. 

bilag 2. 

5. Øvrige forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmerne 

Der er kommet 1 forslag til vedtægtsændringer, og indtil videre 6 øvrige forslag.  Se dem på 

www.fursundparken.com gå til ”Kun for grundejere” og derefter til: ”Forslag til 

generalforsamlingen 2013.” Øvrige forslag fra medlemmerne vil også blive lagt ind der. 

Forslagene vedlægges også som bilag 3. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7.1. Valg af formand for 1 år.  

Da Frits Ohrt går af som formand uden for tur, skal der vælges en ny formand for 1 år. 

7.2. Valg af kasserer 

På valg er: Rita Jørgensen (modtager ikke genvalg) 

7.3. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er: Verner Hansen  

  Edith Pedersen (modtager ikke genvalg) 

  Bent Norup  (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af 2 suppleanter 

På valg er: Holger Pedersen 

  Vagn Møller 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: Knud Nielsen som revisor (modtager ikke genvalg) 

  Christian Lauridsen som revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

Venlig hilsen 

Frits Ohrt 

Formand 

 

Efter generalforsamlingen serveres frikadeller og kold kartoffelsalat samt øl og vand for deltagerne i 

generalforsamlingen. 

Tilmelding til middagen senest torsdag den 2. maj 2013 

 Til: Rita Jørgensen tlf.:   9752 4745 eller 2860 2848 

  Frits Ohrt  tlf.:   9753 5453 eller 2819 2870 

http://www.fursundparken.com/


 

 

 

 

Orientering til medlemmerne 

 

Valg til bestyrelsen 

 

I henhold til vedtægterne er kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Derudover har formanden valgt 

at gå af uden for tur. Desuden har kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer meddelt, at de ikke modtager 

genvalg. 

Der skal således vælges ny formand og ny kasserer samt mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at stille op som kandidat til en af de ledige poster, så vi kan få 

valgt en ny bestyrelse. 

 

 

Forslag fra medlemmerne 
 

Der er indkommet 1 forslag til vedtægtsændringer, som findes på hjemmesiden. Øvrige forslag til 

generalforsamlingen skal indsendes, så bestyrelsen har dem senest den 5. maj 2013.  

Forslag kan indsendes til webmaster Niels Vils Pedersen, niels@vilspedersen.dk, med kopi til Tove Gravesen, 

tokgravesen@gmail.dk. Eller til formand Frits Ohrt, Ramsdalsvej 97, Dommerby, 7800 Skive. 

Der er allerede indkommet 6 forslag. Se dem Fursundparken.com/kun for grundejere/forslag til 

generalforsamlingen. De indtil nu indkomne forslag vedlægges også som bilag 3.  

 

Arbejdsdag 
 

Vi holder arbejdsdag søndag den 12. maj 2013 

Vi møder kl. 9.00 ved opslagstavlen  

 

Arbejdsopgaverne består af  

 Almindelig forårsklargøring af området 

 opgaver, som medlemmerne foreslår på generalforsamlingen 

Den nye bestyrelse har ansvaret for dagen. 

 

Græsslåning 
 

Ifølge vedtægterne er enhver grundejer forpligtet til at lade sin grund slå én gang årligt og inden den 15. juli, 

og for at græsslåningen skal have nogen effekt, har bestyrelsen besluttet, at græsslåningen skal ske tidligst 15. 

juni. 

Er grunden ikke slået senest den 15. juli, er grundejerforeningen forpligtet til at lade grunden slå for ejerens 

regning. 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på denne slåning, og prisen vil i år være 700 kr. pr. grund inkl. 

ekspeditionsgebyr. 
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