
Grundejerforeningen 

Fursundparken 

Skive den 4.4.2012/BN 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

i 

Aasted Forsamlingshus lørdag den 19. maj 2012, kl. 15.00 

 

Der foreligger 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 2013 og uændret kontingent for 2013 til godkendelse, 

jf. bilag 2 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af formand  

På valg er:  Frits Ohrt  (modtager genvalg) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er: Jens Johannesen (modtager genvalg) 

  Kristian Andersen (modtager genvalg) 

7. Valg af 2 suppleanter 

På valg er: Holger Pedersen 

  Vagn Møller 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: Knud Nielsen som revisor 

  Christian Lauridsen som revisorsuppleant 

9. 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 10. maj 2012 

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

  Frits Ohrt  tlf.:   9753 5453 eller 2819 2870 

 

 

Orientering til medlemmerne på bagsiden/næste side, herunder arbejdsdag 

 



 

 

Orientering til medlemmerne 

 

 

Arbejdsdag 

 

Vi holder arbejdsdag søndag den 20. maj 2012 

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

Derefter sørger Edith for fællesspisning. 

 

Arbejdsopgaverne består af  

 oprydning og klipning ved naturstier 

 reetablering af strandsti og bord/bænkepladser 

 etablering af ny sti ved østsiden 

  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, 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 650 kr. pr. grund plus  

35 kr. i ekspeditionsgebyr, i alt 685 kr. 

 

Vejene 

 

Vejene er i god stand. Lad os hjælpe hinanden med at holde dem sådan. 

4.4.2012/BN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


