
Generalforsamling i Grundejerforeningen "Fursundparken"

Rybjerg Forsarnlingshus lodag d. 15. Maj 2004.

Velkomrt: Ved formanden Edith Peders€n til46 deltagere.

1. Vdg rf dirfuert B€nt Norup foresH€t af hyrelsen og valgl.

B€trt Norup b€keldtgjord€ at dagsorden€n blev udsen& til samdigc medlemmer d. 23. April 2004,
og dermed lovlig varslet og indkaldt i.fl9. v€dtegterne.

2. B€rottritrg fr. bestyreb€n: Ved fomaDden Edith P€dersen.
Ingen nybyggeri - stadig 76 huse og 49 grunde hvoraf 2 stk. har skiftet ejere.
Der er i det forlsbrc ar afiloldt I koDstituerende msde samr 3 otdi[ere nsder.
lngen mgder med Sundsarc KorlrmuDe.
Msde med de 4 S-Kommuner d. t9. Februar 2004 vedrsrende renovation.
Vedrsrende dene mede gores der opmerksom p4 at ekstra affatd kun medtages afrcnovationen i
dertil indkobte afialdssekke. Affaldssekkene skal vers parfykt ckrlrr, da man n€top i.f.m. kebet af
s&kkene ogsA b€trler for affrntningen.
Formanden henstillede ogsA til, at medlernm€me i.f.m. afaldstomningen er opmerksomme pe, al
trEer og blske pe de enkelte pars€ller bliver llippet eft€r forskriftem€. ( S€ vedlagte bekerdtgrr€lse
fia SundsgrE Kommune offendigglort i den lokale ugeavis d. 12 maj 20&.)
Desuden pftalre formanden, at der pe fe[esarealet ikke mt ske afbr&nding samt feldting afh&er,
hvilket der h8r verct et por tilf@lde afi forAret.
Chiksneme pe Livsvej nesteo &rdige - mangler de cnkelte stolper overfor nu opforte chikaner.
Gr€sslining afrabalter indetr 15. Juni, torbme grudc eft€r 15, Juli.
Tyverier har der ikke vrret noget trcvnevedigt afi det forlobrc er.
Badebroen har lil€t tilfsjet et lyt fag, se man v€d hejvande kan 96 ud p6 brcen.

KommcDa.rcr til form.ndclr bcretnh&
En d€ltager ville vide, om man mAtte brende haveatrald afpA sin egen grund hvortil Frits Ohrt
svarede, al bestyrEls€n ikke havdc i sinde at rende rundt og kontollerc de enkelte, men henstillede
til, at man i hv€n €nkelt tilfalde tog hensyn til vejr og vind samt naboq og i swigt brugte sin sundc
fornuft, hvortil B€nt Norup tilfojede, at rnan godt EAtte tende et gledesblus pe et dertii indrettet
st€d.
En snden deltage. havde b€me*et, .t der i forerct var blevet gravet pA sfianden ved badebrc€n.
Opgrainingen er sket for ar give plads til et hold ekstra borde og benke, som settes pA plads i.f.m.
broudlaegningen,

Beltyrekcnr bcret rg godkcde!.

3. Rcgrrkrb: Ved kassqer Rita Jorgensen.
Det &en agte regnskab pr. 3l december 2003 viser et overskud efter afskrivninger pe kt. 2.g?1,23
og aldiver pe kr. 151.402,E4.
Regnskabet revideret og godkendt af revisor Ihud Nielsen



KoEmoDtrrrr til regDlkrbet:
En enkelt deltager hevde indvendinger til de erkelte horcrar€r i bestfelseq men regnsk h
blev godkendt med overvejende sternmeflertal.
Samme deltager foreslog, at der blev indhentet tilbud pi udfarelse af divers€ opgavet, som
bestyrelsen ikke selv kan klar€. Men da det i reglen er relativ snA belob, det drejer sig om, og
besryrelseo tillige har tillid til de en&eTrensler, man tidligerc he h8fr, stennes d* il&e at tjene til
noget fortrlel.

4. Fo|1rhg hr besayrcbcn: Ka$setEr futa J€ngensen belyste evt. r€gnskabs&ndrbg vedmrqde de
gamle afskivningsregler, som er pe loelo og ikke ri6ig synes i takt med tiden.
Christian laulsens fo$lag var, at mrn ved fiemtidige inv€stering€r kunne afslqive over l0 Ar,
sAftemt afskiwinger fortsal skulle ver€ geldende i rcgnskabet.
Frits Ohrt mente at for€ningen med detrs st,Irels€ isnt skatte{gknisk kan ddves som eo almindelig
husholdning og at besgtelsen vil finde an fomuftig loming.

Budget 2005: Ved kassercr futa &ngensen. Forventet driftsoverskud fsr afskivninger kr. 100,-.
Konting€nt uendrct kr 400,-
Budgei og kontitrgent godk€des.

5. Forshg frr ocdlenmcmc:
3. stk. indkomne forslag, hvorafde 2 er indgeet h€Dholdsvis d.4. maj 2003 og 20. decamber 2003
og denned rettidig inden d. 15. Msrts 200t i.fl9. vedtegtsme gl3. Det 3. forslag sr indgeet d. 10.
April 2004 og kan d€rfor frrst b€hadles tA n8ste generalfonanling.
FoNlag I indeholder onske om cnkelte gadelygter, da der i vintemenedeme er meget msrti
i omredet.
Fonlaget blev ogsi behandlet 1A gen€ralforsaDlitrgeo i 1998, og belobet var da pA ca. h. 200.000,-
for I 0 staldqe. Desuden mA der iflg. deklr8tionen for omirdet ikke opsEttes m8ste og standerE.
Forslagsstilleme foreslog efferfolgend€, at fiemover ville de nojes med 8t m€dbringe en lonmelygt€
i de msrke vintEnftener.
Forslag 2 indeholder bl.a- gtrske om pcnsiooistb@Dke for sydetrdsn af de to stier i skoven pA
Livovej. De 2 benke er under fabrikation afbestyrelsen.
Desuden indeholder forslaget oDske om motordiciplin, sdledes at man henstill$ til ikke at sle gr€s
lordag eftemfddag, pA ssn- og helligdEge og sonrmeraftener. Men da forslagsstillcme ikke modte
frem pd ge!€ralfors8Dlingeo, kurne forslaget efter vedt€gtern€ il*e behandlcs.

6. Vdg til bcsfa..bGn:
PAvalger: JensJoharmesen (Genvalgl)

Holger Krarup Pedersetr (Gqvalgt)
Erling Schnell ((hsker ikke genvalg)

Forskg Aa bestfels€n som afloser for Erling Schnell faldt pA dirigent Bent Norup,
Ber Norup modtog valget.

7. Vrlg rf supplc|ltcrl
Forslagtil: Leonlindholn (t.Suppleanr)

Esterlyngsae (2. Suppleanr)
Begge veelges.

E Vrlg ef rwiror og r€visorsuppleanter:
Pavalger: KnudNielsen (Revisor) (cenvalgt)

BinheJensen (Revisorsuppleant) (Jdddt)
Som aflsser for Birthe Jensen velges lnge Lise Mikkelsen som revisorsuppleant



9. Eveotuclt
Frits Ohn tog ordet og takkede for forslag 3, og b€klagede samtidig, al det ikke kan b€handles inden
pe n@ste gene.alforsamling.
Sefremt tidsfristen for indkomne fonlag skal sen&€s, kr@ver det en vedt€gtsendring, som skal
b€handles pA en generalfonamling. Efterfulgende skal der tryktes nye vedtregtsren&inger til alle
medlemrner, hvilket medforer en memdgift. Hertil svarcde forslagsstillercr! at h8n vederlagsftit
ville fiemstille nye vediEgter.
Som kompensation for det store arbejde forslagsstilleren havde haft med forslagene, leste Frits Obrt
brevet op punh for punh. Forslagene gav anlednhg til en del debal, og forslagsstilleren afslorede,
han geme ville tilkendegive, at h8n i princippet sy es regleme var foreldede.
Frits Ohrt lovede, at fo$lagene ville blive medtaget pA n@ste Ars generalforsamling.

Ellen Laursen kom med ros til bestlrelseo for det s!o.e arbejde, men ogsA til ovrige beboer for
den pene vedligeholdelse omkring husene.

Edith Pedersen rundede generalfonamlingen afmed at takke medlemmeme for fremmodet og
onskede alle en god sommer.

Pe det efrerfslgende kon$tituer€nde msde blev bestyrelses?osteme fordelt sAledes:

Fommand: Frits Ohfi
Neestformand: Holger Krarup Pedersen
Kasserer: Rita Jorgensen
Sekret&r: Belrt Norup
Vejmand: Jens Johannesen
Bestyrelsesmedlem: EdithPedersen
BestF€lsesmedlem: BjamePoutsen

Sommerfesten afholdes lsrdag d. 7. August 2004. ( Narmere herom pA opslagstavlen).
Generalforsamlingen lerdag d2l. Mal2004 kl. 15.00 i Rybjerg Forsamlingshus.

God sommer.

Referent
Holger Krarup Pedersen
t/ . ,12 
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Formand
Frits Ohrt



TiI grundejere I Furgundparken.

Siden nin ti l tradelse aon fornand har jeg feet f lere henveodel-

ser orD evt. ksb af glunde /fri t idahuse i Fursundparken,

Bestyrelaen udleverer l lLg ejerl ister, nen vi vil gerne folnid-
le kontakt  nel lem kgber og sclger,  hvLs parterne er indforstAet
herned,

D€rfori er nan intelesseret t at sElge grund /fri t idshus i Fur-
sundparken, kan man udfylde nedenstaende kupon og Lndsende den
til forDarden, hvorefter oplysniDgerne vil blive udleveret t l l
evt .  kobere e f ter  annodning.

For god ordens skyld ekal navnes, at vi ikke optr@der som ejen-
donsneglele og j. ov.lgt ikke ha! noget roed evt. k6b/salg at gore.

med venl ig hi l  aen

Frl ts Oh!t .

Unde!tegnede oplyser herned, at grunden/frlt ldshuse t beliggende

Venovej nr /  L ivovej  nr . i Fursundparken

er sat  t i l  salg pr.

evt. e jendomsmagler i

Ejernavn
ad!esse
t l f .  nr ,

Inds.  t i l  Fr i ts Ohrt ,

dato.

Undersk!ift-dato

7800 Skive tLf .  97535453RarnsdahlEvej 97,


