
Grundejerforeningen 

Fursundparken 

Skive den 14.4.2011/BN 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

i 

Aasted Forsamlingshus lørdag den 14. maj 2011, kl. 15.00 

 

Der foreligger følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen til budget for 2012 og kontingent for 2012 til godkendelse 

5. Øvrige forslag fra bestyrelsen  

Se forslagene på bagsiden.                                                                                             

6. Forslag fra medlemmerne 

7. Valg af kasserer  

På valg er:  Rita Jørgensen (modtager genvalg) 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er: Verner Hansen (modtager genvalg) 

  Edith Pedersen (modtager genvalg) 

  Bent Norup  (modtager genvalg) 

9. Valg af 2 suppleanter 

På valg er: Holger Pedersen 

  Vagn Møller 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: Knud Nielsen som revisor 

  Christian Lauridsen som revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

Venlig hilsen 

 

Frits Ohrt 
Frits Ohrt 

Formand 

 

Efter generalforsamlingen hjælpes vi ad med at dække op til middag kl. 17.30 for deltagerne i 

generalforsamlingen. 

Tilmelding til middagen senest torsdag den 5. maj 2011 

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

  Frits Ohrt  tlf.:   9753 5453 eller 2819 2870 

 

Orientering til medlemmerne på bagsiden herunder arbejdsdag 

 

 



Orientering til medlemmerne 

 

Forslag fra bestyrelsen, jf. dagsordenens punkt 5 

Forslag 1 

Fursundparken har nu fået en hjemmeside, og det vil være naturligt at lægge medlemslisten ud på den 

lukkede del, som kun medlemmer har adgang til. De nuværende oplysninger på medlemslisten er: 

 Husnummer i Fursundparken, Navn, Privat adresse og telefonnummer og evt. mobilnummer.  

Bestyrlsen har tidligere bedt medlemmerne om at indsende deres mail-adresse, så den også kan komme 

med, ligesom bestyrelsen kan bruge den til  udsendelse af diverse materiale. 

Kun 39 har reageret, og bestyrelsen foreslår derfor, at man ved indsendelse af mailadresse kan vælge, om 
det kun er til bestyrelsens brug, eller om den også skal medtages på adresselisten. 
Forslag 2 

I henhold til vedtægternes § 11 skal medlemmerne indkaldes til generalforsamling ved brev med mindst 3 

ugers varsel. 

Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamling pr. mail betragtes som lovligt indvarslet til de 

medlemmer, som indsendt deres mailadresse. 

 

Arbejdsdag 

Vi holder arbejdsdag søndag den 15. maj 2011 

Vi møder kl. 9.00 ved opslagstavlen og arbejder til kl. 13. 

Derefter sørger Edith for fællesspisning. 

 

Arbejdsopgaverne består af  

 oprydning på veje og naturstier 

 opsætning af 20 km. skilte 

 oprydning ved bænken på HJordbuskvej 

 maling af borde og bænke samt opgaver, som medlemmerne foreslår på generalforsamlingen 

 

Græsslåning 

 

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

juli. 

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 640 kr. pr. grund plus  

35 kr. i ekspeditionsgebyr, i alt 675 kr. 

 

Adgangsforholdene 

 

Når I går tur på Livøvej og Venøvej skulle I prøve at se efter, hvor mange, der har fået træerne klippet ind, 

så de ikke hænger ud over vejen. Det er skønt, og hvis der skulle være enkelte, der endnu ikke har fået det 

gjort, er jeg sikker på, at de får dårlig samvittighed. 

 

Vejene 

 

Vi vil opfordre alle til at hjælpe med at udbedre de skader, der er sket, så vi undgår store udgifter i år. 

Hvis I bygger eller bygger om, og der kommer huller i vejene, så husk lige at fylde sten i fra bunken på 

Livøvej. 

14.4.11/BN 


