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Grundejerforeningen Fursundparken 

www.fursundparken.com 

Skive den 24.5.2011/BN 

Referat 

Fra generalforsamling i Aasted Forsamlingshus lørdag den 14. maj 2011. 

 

Formanden bød velkommen, og efter kaffen startede generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Christian Lauridsen, som blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og gav ordet til 

formanden. 

2. Beretning fra bestyrelsen 

Se vedlagte bilag 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren forelagde regnskabet, der blev godkendt. 

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

Kassereren forelagde budgettet for 2012 og foreslog uændret kontingent, men varslede en 

mulig kontingentforhøjelse i 2013. Budget og kontingent blev godkendt. 

5. Øvrige forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsens forslag om, at man ved indsendelse af mailadresse kan vælge, om det kun er 

til bestyrelsens brug, eller om den også skal medtages på adresselisten på hjemmesiden, 

blev vedtaget. 

Bestyrelsens forslag om, at indkaldelse til generalforsamling pr. mail til de medlemmer, der 

har indsendt deres mailadresse, betragtes som lovligt indvarslet, blev ligeledes vedtaget.                                                                            

6. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag. 

7. Valg af kasserer  

På valg er Rita Jørgensen, som blev genvalgt med akklamation 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er Verner Hansen, Edith Pedersen og Bent Norup, der alle blev genvalgt med 

akklamation.   

9. Valg af 2 suppleanter 

På valg er Holger Pedersen og Vagn Møller, der begge blev genvalgt med akklamation. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er Knud Nielsen som revisor og Christian Lauridsen som revisorsuppleant. De blev 

begge genvalgt med akklamation. 

11. Eventuelt 

Intet. 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden. 

Venlig hilsen 

Frits Ohrt          Bent Norup 
Frits Ohrt                                       Bent Norup 

Formand                                         Sekretær      
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Bilag 

”Bestyrelsens beretning 

 

Efter generalforsamlingen 2010 konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

formand         Frits Ohrt 

næstformand                   Verner Hansen 

kasserer                           Rita Jørgensen 

sekretær                           Bent Norup 

vejmand                           Jens Johannesen 

best. medlemmer             Edith Pedersen 

                                        Kristian Andersen 

 

Også i det forløbne år har vi været gennem en usædvanlig langvarig vinter med hård frost og knap så meget 

sne som året før. 

Det er ikke mit indtryk, at vinteren har givet anledning til de voldsomme skader på fritidshusene, så måske 

har man lært at kigge på vejrudsigten, når sommerhuset lukkes ned til vinter. 

Badebroen har  fået lidt småskader, men vort utrættelige brokonsortium  skal nok sørge for , at nødvendige 

reparationer er foretaget inden sæsonstart, man nøjes ikke med at opstille henh. nedtage broen, men 

holder løbende et vågent øje med  materiellet- tak for det. 

 

Til gengæld må man sige, at nogle ikke særligt velkomne personer har fået øjnene op for områdets 

kvaliteter, der har været en stribe indbrud, hvor man målrettet er gået efter fladskærme, selv ikke 

formanden er gået fri, findes der da slet ingen respekt mere? 

Nu skal vi ikke føle os som noget særligt, for i Folkebladet kunne vi  hver mandag følge tyvenes spor hele 

Salling rundt, man gjorde ikke forskel på sommerhusområderne. Måske er det, hvad man forstår ved 

helårsturisme. 

På baggrund af denne kedelige udvikling kan jeg kun opfordre til, at man holder øjne og ører åbne og retter 

henvendelse til politiet, hvis man ser noget mistænkeligt. 

Det er også en god ide, hvis man på de enkelte stikveje aftaler at holde øje med de andre fritidshuse på 

vejen, så et eventuelt indbrud  ikke forårsager større ødelæggelser, fordi vinduer eller døre står åbne efter 

indbruddet. 

 

Det er ikke kun fladskærme, som er attraktive i de kredse, nu er man også begyndt at stjæle 

affaldscontainere , måske skal de bruges til at trille de øvrige tyvekoster væk i, i hvert fald manglede der 

pludselig 2 containere på Livøvej og Venøvej.  

 

Overordnet set har vejene i Fursundparken klaret vinteren fint med sædvanlig vedligeholdelse, men det har 

naturligvis hævnet sig, at de sydligste stikveje fra Livøvej er blevet ”glemt”, der har simpelthen ikke været 

brug for dem før nu, da der er nybyggeri i gang. 

Vi  reagerede lynhurtigt på en henvendelse fra bygherren, for naturligvis skulle håndværkerne kunne 

komme frem til byggepladsen, og sagen blev løst til alles tilfredshed. 

Det gav en udgift til retablering af stikvejen, men så må man jo tænke på alle de penge, vi har sparet i 

tidens løb- og det er i hvert fald glædeligt, at der sker en udvikling også i den ende af Fursundparken. 
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Sidste år rettede vi henvendelse til Skive Kommune om kraftige frost- og vandskader på Gl. Åstedvej ved 

den østlige indkørsel til området samt dårlige afvandingsforhold ved Hjorbusk, hvor nogle dræn muligvis er 

defekte. 

Det meste er klaret , men afvandingsforholdene ved Hjorbusk er stadig ikke i orden, hvilket vi har 

underrettet Vejvæsenet om. 

 

På baggrund af den skuffende tilmelding til arbejdsdagen 17/10-09 besluttede vi at flytte arbejdsdagen til 

den 9/5-10 altså dagen efter generalforsamlingen- det viste sig at være en god ide, måske har man været 

mere motiveret her i starten af sæsonen. 

I hvert fald lykkedes det at klare de planlagte opgaver: renovering-rengøring og opsætning af naturstiskilte- 

sanering af skilteskovene ved affaldsøerne- oprydning på naturstier- etabl. af ny adgangsvej til østlige ende 

af stranden, der skal afløse trappen, som fjernes, når det sikkerhedsmæssigt er påkrævet- samt div. øvrige 

småting. Dagen afsluttedes til sen frokosttid. 

 

Sommerfest afholdtes den 21/8.10 med ca 35 deltagere. 

Som noget nyt startede arrangementet med en eftermiddagstravetur til Voldstederne og Galgebakken samt 

omvisning på Østergård v. Birger Bavnsgård fra Støtteforeningen for Østergård. 

Om aftenen festede vi videre i teltet på god middelaldervis, hvad det så end betyder. 

Så vidt jeg husker var der bred enighed om at ”gentage” succesen i 2011. 

 

På g.f. 2010 var der bred interesse for at lave en hjemmeside for Fursundparken. 

En arbejdsgruppe under ledelse af Niels Vils nedsattes og fortsatte arbejdet sammen med Verner Hansen 

fra bestyrelsen. 

Siden da er den åbne del gået i luften, medens der stadig arbejdes på den lukkede medlemsdel. 

Som det fremgår af dagsordenen, har bestyrelsen et par forslag, som kan gøre brugen af hjemmesiden 

mere attraktiv for både brugere og bestyrelse, så en evt. drøftelse bedes gemt til dagsordenens punkt vedr. 

hjemmesiden. 

Som nogle (få)  har bemærket  er der på hjemmesiden et punkt med NYT FRA BESTYRELSEN- denne gang 

bl.a. omhandlende postkasser, som skal placeres efter nye regler efter 1/112- brønddæksler, som skal 

opfylde nye max vægtkrav ( vi forsøger at indhente fordelagtige priser ) 

 

4S har også i år valgt ikke at afholde informationsmøde med grundejerforeningerne, det tager jeg som 

udtryk for, at der ikke er særlige problemer eller ændringer. 

 

Jeg kan således kun gentage tidligere års henstillinger: 

Lad være med at stlle overfyldte plastposer ved affaldsstativet- hvis der er problemer med overfyldte poser 

f.eks. ved udlejning så kontakt 4S og køb en større affaldsbeholder eller bare et par ekstra tømningsmærker 

til brug på egne poser- helst papir. 

Læs den udsendte folder fra 4S. 

Skulle man komme til en fyldt vinteraffaldsbeholder, så undlad at efterlade affaldsposen ved stativet, prøv i 

stedet, om der er plads i en af de andre vinteraffaldsstativer: 

1 stk placeret ved Livøvej og 1 stk er placeret ved hver ende af Venøvej, de må faktisk gerne bruges alle 

sammen. 

 

Klip træer og buske ind til skel, så renovationskørsel samt græsslåning kan ske uhindret 

 

Vi har et særdeles godt samarbejde med 4S og med spildevandsafdelingen, og det skulle gerne fortsætte, så 

evt. problemer klares i mindelighed. 
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I årets løbe er foretaget den sædvanlige klipning af græs på stier-rabatter og på tomme grunde, så området 

stadig fremstår som velholdt, et udsagn vi heldigvis tit hører i forbindelse med grundkøb. 

 

Klipning af tomme grunde sker som vanligt på bestyrelsens foranledning, hvis grundejeren ikke selv har 

klaret sagen inden 15. juli. Pris for klipning er i år kr. 675,- 

 

Grynderup sø projektet kører planmæssigt d.v.s. stille og roligt- der er mange instanser og lodsejere, som 

skal høres, men jvf. Skive Folkeblad er jordfordelingen afsluttet, og i efteråret 2011 går man i gang med de 

tekniske anlæg, hvorefter de mere publikumsrettede aktiviteter som broer, stier, shelters samt evt. 

bådeophalingsplads kan etableres i starten af 2012. 

 

Som tidligere år vil der også denne gang blive udsendt en kupon, som man kan udfylde og returnere til 

formanden, hvis man måtte være interesseret i at få formidlet kontakt til evt. købere af grund eller hus. 

Bestyrelsen har naturligvis intet med selve salget at gøre, der er kun tale om formidling. 

 

Som også nævnt tidligere år vil jeg bede medlemmerne bemærke, at bestyrelsen er valgt til at varetage 

hele grundejerforeningens interesseområde- det kan undertiden medføre, at vi må gå på tværs af den 

enkeltes interesse, men vi vil forsøge at klare evt. problemer, så små ting ikke vokser sig store. 

 

Til slut vil jeg gerne takke medlemmerne, mine bestyrelseskolleger, web-master Niels Vils, security officer 

Poul Erik Andersen,  brokonsortiet samt  øvrige samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne 

år, og ønske alle en god sommer- badebroen er klar. 

 

p.b.v. 

 

Frits” 
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Huskeseddel 
Sommerfest i år: Lørdag den 20. august 

  Tilmelding til Frits tlf. 9753 5453 eller Rita tlf. 9752 4745 

Arbejdsdag i år: Søndag den 15. maj 

  Stor tilslutning. Succes. 

Generalforsamling 2012: Lørdag den 19. maj 2012 

Arbejdsdag 2012: Søndag den 20. maj 2012 

Sommerfest 2012: Lørdag den 18. august 2012. 

 

Orientering til medlemmerne 

 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand:                 Frits Ohrt, Livøvej 69     Tlf:  9753 5453 

         Mail:   fo@skylinemail.dk 

Kasserer:               Rita Jørgensen, Livøvej 67     Tlf:  9752 4745 

         Mail:   erri@webspeed.dk 

Næstformand:                Verner Hansen, Livøvej 47     Tlf:  3511 5224 

         Mail:   verner@fiberpost.dk 

Sekretær:                 Bent Norup,  Venøvej 19     Tlf:  2360 6220 

         Mail:   bentnorup@gmail.com 

Vejmand:                 Jens Johannesen, Venøvej 15     Tlf:  4045 0921 

         Mail:   jytte-jens@webspeed.dk 

Bestyrelsesmedlem Edith Pedersen, Livøvej 77     Tlf:  9715 3661 

         Mail:   edithlp@mail.dk  

Bestyrelsesmedlem: Kristian Andersen, Venøvej 22  Tlf:  9744 6261 

         Mail:   maren.pedersen@skolekom.dk 

 

Husnumre 

 
Skive Kommune har udarbejdet et regulativ for husnummerskiltning I Skive kommune. 

Et eksemplar følger vedlagt med de postomdelte referater og kan desuden ses på www.fursundparken.com  

 

 
Vigtige telefonnumre 

 
Alarm 112 Husk at oplyse, at 

det er 
Fursundparken,  
7870 Roslev 

Lægevagten 7011 3131 
Midt- og Vestjyllands Politi 9614 1448 / 114 

mailto:fo@skylinemail.dk
mailto:erri@webspeed.dk
mailto:verner@fiberpost.dk
mailto:bentnorup@gmail.com
mailto:jytte-jens@webspeed.dk
mailto:edithlp@mail.dk
mailto:maren.pedersen@skolekom.dk
http://www.fursundparken.com/
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Oplysning om mailadresse 
På generalforsamlingen blev det besluttet, at man ved indsendelse af mailadresse kan vælge, om det kun er 

til bestyrelsens brug eller om mailadressen også skal optages på foreningens hjemmeside. 

Indtil nu har 48 medlemmer indsendt deres mailadresse, og bestyrelsen opfordrer øvrige medlemmer til at 

oplyse deres mailadresse, da det er en stor hjælp at have den. 

Indsend derfor dette skema til: fo@skylinemail.dk 

Navn: Sommerhusadr: 

Emailadr: Til optagelse på hjemmesiden  

Kun til bestyrelsens brug  

 

 

 

 

Tilbud 

Skive Kommune har stillet krav om, at dækslerne over septiktankene højst må veje 50 kg, men der vil 

senere komme krav om højst 30kg. I den anledning har bestyrelsen indhentet tilbud på dæksler og topringe 

med en indvendig diameter på 60 cm. Det bemærkes, at dækslerne ikke er køresikre. De leveres inklusiv 

moms og levering på matriklen til priser, der fremgår af følgende 

bestillingsseddel: 

Navn: 

 

Leveringsadresse: 

Dæksel  60 cm Pris 340 kr. bestiller antal:  Pris: 

Topring    5 cm. Høj Pris 170 kr. bestiller antal:  Pris: 

Topringm 10 cm. høj Pris 185 kr. bestiller antal:  Pris: 

Samlet pris:  

Bestillingssedlen indsendes til: 

 fo@skylinemail.dk 

eller: Rita Jørgensen, Ahornvænget 60, 7800 Skive og beløbet indbetales på kontonummer: 

 7890 0001201323 med angivelse af navn og sommerhusadresse senest den 6. august 2011 

Dæksler og topringe påregnes leveret i uge 32 eller 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fo@skylinemail.dk
mailto:fo@skylinemail.dk
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Grundejerforeningen Fursundparken 

www.fursundparken.com  

 

Salgsliste 

Dato 

Jeg har sat min grund/mit fritidshus til salg og ønsker gerne, at nedenstående oplysninger medtages på 

salgslisten på Fursundparkens hjemmeside. www.fursundparken.com  

 

Livøvej nr. 

 

Venøvej nr. 

Fritidshus: 

Grund: 

 

Ejernavn 
 

 

Adresse 
 

 

Tlf.nummer og evt mailadresse 
 

 

Evt. ejendomsmægler: 
 

  

Underskrift: 
 

_______________________________ 

Indsendes til Frits Ohrt, Ramsdalsvej 97, 7800 Skive, tlf.nr.: 9753 5453, eller fo@skylinemail.dk.  ( 31.5.11/BN 

http://www.fursundparken.com/
http://www.fursundparken.com/
mailto:fo@skylinemail.dk

