
6nrndejerforcningen
Fursundporken

Skive den 19. April 2006

Der indkoldes herved til ordiner generolforsomling

Rybjery Forsonlingshus i Kirkcbyen lrdog dcn 20. l^qi 2(X)6, kl. 15.0o

Dcr for"eliggcr falgcnde dogsoden;

1. Volg of dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen

- 3. Foreleggelse af dzt reviderede regnskob til godkendelse
4. Forslca fro bestyrelsen til budget o9 kontingent for det kommende dr til

godkendelse
5. Ovrige forslag fra bestyrelsen.
6. Forslog fro medlemmerne.
7. Volg of formand

P6 volg er: Frits Ohrt (modtager genvalg)
9. Volg of bestyrelsesmedlemmer

Pd volg er: Holge? Pede$en, (modtoger genvolg)
JensJohonnesen (modtagergenvolg)

P6 volg for I dr er; Bent Norup (modtager genvolg)
8. Volg of 2 suPPlednter
9. Volg of revisor o9 revisorsuppleont

_ 
10. Eventuelt.

Venlig hilsen

f,r:14 OAI
Frits Ohrt
Formqnd

Efier generolforsomlingen bliver der dekkel op til middca kl. 17.30.
Tilmelding til middogen scnesl fi'edog den 12. lAoj 2006

Til. Rito Jrrgensen, tlf.:9752 4745 eller
Frits Ohrt tlf.: 9753 5453

Forslag frc medlemmerne skal v@re fornonden i h@nde senest den 14. li\qj 20O6.



Ori.nt"ring til mcdbnmcrnc

Ercsd6ning

Ifslge vedt@4tene er elhver grundejer forpligtet lil ol lode sin grund slE dn gong 6rli9i og
inden den 15. Juli.
Er grunden ikke sl6et senesi den 15. Juli. er grundejerforeningen beretfigel til ot lode
grunden sl6 for ejerens r€ning.
Bestyrelsen hor indhentet tilbud pd denne slihing, o9 prisen vil i Er vere 450 kr. pr. grund
plus 50 kr. i ekspedilionsgebyr.

"sonn"rlusoffald 2006"

Sundssre Kommune hor ofholdt et orienleringsntde med grundejerforeningerne i
sonrnerhusomrdderne.
Oeneeelt er der ikke de store probletner, man folg*rde problemer blev nev|lt:

A&arysfortol&ac

PE flere veje roger treerne cll for longl ud over veje.n og henger for low ned over vejen.
Hvis odgongsforholdene bliver sd diirlige, qt renovqtionsvognen ikke kon komme frem, kon
?akelle g?undeierc vere skyld i, ot ondre ikke kon fd tstnt deres dqgrenovalion, fordi mon
ikke kon komme forbi. Del er der do ing€n, der vilvere skyld i - vel!

Sd kig lige jeres tr@er efler og se, om de trenger til efr studsning.

Priser pd rcnowtim

Der er ogsE enkelie problemer ned overfyldte qffaldss@kke, iser ved udlejningshuse, o9
det er jo egentlig unzdvendig, n6r mon ser pA priserne for renovotion:

6rundgebyr: 187,50 kr.
Oenbngsgebyr: 250.00 kr. f olt fost gebyr: 437,50 kr. 6rli9i

Hertil komm€r et forbrugsgebyr ofhengig of beholderstorrelsen:
110 l. s@k: 437,50 kr.
l,tO L beholden 468,50 kr.
190 l. beholderr 585.00 kr.

Det betyder, qt prisforskellen mellem en s@k pa 110 l. og en beholder pd 190 l. er pd
147,50 kr. 09 til en 140 l. beholder k'rn 31 kr.

Del er do belsb. som dei ikke er v@rd ot hqve vrrvl for - vel!

19.4.06/SN


