
Grutrdejerforeningetr
Fursuudparken

Skive den 24. maj 2005

Referat
fra
Generalforsamlingetr lordag den 21. maj 2005 i Rybjerg FoBaElitrgsbus

Ad I Vslg rf dirigent
Formanden bod velkommen og foreslog pA bestyrclsens vegne Magnus Storyaard som dirigenr.
Magnus Storgaard blev valgt og konstaterede, at dagsordenen var udsendt til medlemmeme den 28.
april 2005. Generalforsamlingen var derfor varslet og indkaldt i henhold til vedtegteme.

Ad2. Ber€ttritrg fra bestyrelsen
Formand€n allagde fslgende beretning:
"SA er d€r atter geet et er i Fursundpalkens historie, et & preget af stort og smet.
Efter generalforsamlingen i 2004 konstiluerede bestpelsen sig sAledes:

Formand
N€stformand
Kasserer
Seket€r
Vejmand

Frits Ohrt
Holger Krarup Pedersen
Rita Jorgens€n
Bent Norup
Jens Johannesen

Bestyrclsesrnedlemmer Edith Pede$€n og Bjame Poulsen

Vi gik straks i gang, idet der dagen efter generalforsamlingen var indkaldt til til arbejdsdag, hvor
der blandt andet blev etableret fliseundedag og opstillet nye borde/benke ved udsigten og ved
stranden samt foretaget almindelig oprydning. Tak til de, der modte op.

Siden er de nye chikaner pA Livovej blevet ferdiggio (og indviet af en spritbilist, som i hven fald
manglede et stykke indersk@rm samt en sprinkle$eholder). Endvidere er der etableret fliseunderlag
ved affalds-/containerpladseme. Tak lil Eigil for indsatsen.

Vi holdt sommerfest den 7. august 2004 med 40 deltagere, som havde en meget hyggelig
eftermiddag og aften.

I efteraret var der premiere pd den nye tomningsordning for septiktanke. Hvorvidt det har gjort
nogen fonkel for grundejeme vedjeg ikte, men tsmningen fofegik i den mest regnfi.rlde tid og gik
hirdt ud over vejene. Jeg har rettet henvendelse til slamsugerfirmaet og bedt dem om at finde en
mere tsr Alstid neste gang./

[ 6rets lob er der ogs6 foretaget d€n $edvanlige greessl6ning af stier, rabatter og tomme grund€.

Jeg deltog i et msde med 45 den 20.1.2005 angeende renovation i somrnerhusomrideme. Vi fik en
god information om mulighederne for opstilling af fonkellige typer skaldespande/containere, og
jeg kan kun opfordre medlemmeme til at henvende sig hos 45, hvis man har problemer ed
affalskapaciteten, specielt ved udlejning. Overryldte skra.ldespande vil ikke blive accepteret, det
skemmer omr{det og tiltr@kker dyr. Med hens},n til vinterskraldespande er der sket en vEsentlig
forogelse af kapaciteten, og 45 er indstillet pA at oge antallet af spande, hvis det bliver nodvendig.



I forbindelse med omtalen afrenovation skal lige nevnes, at der stadig er grundejere, som ikke kan
finde ud afat beskere deres treer, som i mange tilfelde rager langt ind over vejarealeme. 45 rctter
stadig henvendelse til foreningen, hvis der er problemer for renovationsvognene, menjeg vil ikke
undlade at gsre opmeerksom pe, at Sundssre Komrmme i henhold til bekendtgorelse vedrorende
private fellesveje er berettiget lil at forctage nodvendig beskering for grundejerens regning.

Til gengeld har nogle v@ret vel ivrige efter besk@re tr@er og buske pA fellesarealer og ved
naturstien. Den gA. altsa ikke.

Det var alt det meie rutinepreg€de, men der er sket meget andet i omr:ed€t. Det mest voldsomme
var nok stormen i januar, som gik hfudt ud over mange tr@er, men heldigvis skete der meget
begrensede skade pA bygninger. Se vidtjeg ved, gik det kun ud over et par udhuse. Det var billigt
slupper. Til gengeld skete der en vis omrokedng pe stranden, idet stormen havde flynet indtil flere
kubikmeter sand fra forstranden og op pe stien ved baenkene. Det ville vi ikke have fAet lov til, men
naturen kan man ikke bestemme over. Mens vi er ved stranden, skal ogse n@vnes, at badebroen
naturligvis blev opstillet i refte tid. Denne gang efter €n nsdvendig fomyelse afde galvaniserede
ror. Det var dog ikke stom€ns skyld men n@rmere almindelig slid.

Og sA til det mere gl@delige. Der har vist ikke veerct indbrud i omrfiet i den forlsbne s€son.

Endvidere kan vi glede os over, at der har v@ret hektisk aktivitet i omradet, idet der har vseret l0
grundsalg, I hussalg sarnt pebegyndt 7 nye huse. Al denne aktivitet har naturligvis kostet lidt €ksta
slid pi vejene, men der skal ikke vere tvivl om, at besq'relsen er glade for den sgede aktivitet, som
kommer hele omrAdet til gode. Vi byder de nye medlemmer velkommen.

I lighed med sidste 5r vil der ogsa i ir blive udsendt en kupon som mar kan udrylde og indsende til
formanden, hvis man er interess€ret i at fa formidlet kontakt til eventuelle kgbere.

Endelig vil jeg geme se lidt ftemad, idet det meste af tidligere omtalte er historie. Vi har truffet
aftale med Viborg Amt om at et arbejdshold rydder op pe nahrstieme. Dette arb€jde udfsres gratis,
mod at Viborg Amt fAr trE og flis, som er resultatet afoprydningen. Derefter bliver der plantet i
nsdvendigt omfang ved naturstier og affaldspladser. Ogsa dette arb€jde er gratis, men vi skal
naturligvis betale planteme - en fordelagtig ordning.

Til slut viljeg geme takke medlemmeme og mine bestlrelsesmedlemmef for godt sama$ejde i det
forlobne dr og onske alle en god sommer."

Formandens b€retning blev godkendt.

Ad 3. Foreleggelse af det reviderede regnskrb til godkendclse

kasser€ren gennemgik det udsendte regnskab og konstaterede, at der i 2004 var et underskud p6
51.868,77 kr., som udelukkende skyldes udgifteme til badebro og chikaner pA Livavej.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Forslsg fra bestyrelseD til budget og kontitrgert for det kommende lr til godkeDdelse

Kassereren gernemgik budgettet, hvori er medtaget en kontingentforhsjels€ fra 400 kI. til 500 kr.
arlict.



Kontingenrforhejelsen gav anledning til spsrgsmel, og bestlrelsen oplyste, at medmindre man
lemede nogle afudgifteme i budgettet, ville der blive er underskud pi 10.000 k., sAftemt man iktce
godkendte kontingentforhojelsen.

I relation til kontoen for uforudsere udgifter blev der spugt til, hvordan der i 2004 kmne
forekomme udgifter pA 21.500 k. og 31.500 kr. uden godkendehe Aa generalforsamlingen.
Formand€n oplyste, al vejchikaneme var godkendt pe en tidligere geneialforsamling, og udgifteme
badebroen skyldtes dels et onske om, at badebroen kunne n6 ud til sandbunden, dels almindelig
slitage. Der blev orienterct herom pe generalforsamlingen i 2004.

Budget for 2006 og kontingentforhojelse blev godkendt med 19 stemmer for og 9 imod.

Ad 5. ttvrige forslag fra bestyrelsetr

Forshg lil ved aEgtscnd ritrger
Seketcren orienterede om baggrunden for vedtegts@ndringeme, som prim@rt skyldes, at den
hidtidige honorering afformand og kasserer pe 4.000 kr. og 5.000 k. arligt afet medlem er blevet
anmeldt til Told og Skat. Det var derfor nsdvendigt at endie foimuleringen om vederlag, se.ledes at
den er i overensstemmelse galdende lovgivning. Derudover er der medfaget enkelte praktiske
endringer, herunder iser direkte valg af formand og kasserer.

Sekret@ren oplyste endvidere, at vedt@gts@ndring€r krever, at minds halvdelen afmedlemmeme
er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen treffes med mindst 10 tledjedele af de afgivne
stemmer. Da halvdelen af medlemmeme ikke var til stede, skal der derfor, safiemt forslaget
vedtages med det foreskrevne flertal, inden en mined med mindst 14 dages vars€l indkaldes til en
ny generalforsamling, p6 hvilken der uden hensyn til de stemmeberettigede msdedeltageres a al
kan tages gyldig beslutning, safremt to tredjedele afde tilstedevaerende medlemmer stemmer fot
folslaget.

Herefter blev forslaget gennemgaet og efter nogle opklarende sporgsmal godkendt med 27 stemmer
for og I imod.

Der vil hereftq snarest blive indkaldt til en ny generalforsamling lordag den I L juni 2005 kt. 15.00
p5, Livwej 77 .

Ifslge vedt€gteme er det tilladt at lade sig repr@sentere ved behorig skif ig fuldmagt, dog m6
ingen mode med fuldmagt for mere end 5 medlemmer, der tilsammen ikke mA have mere 5
steInnter.

I indkaldelsen til ekstraordinar generalforsamling m€dtages derfor en blanket, der kan bruges som
fuldmagt, der sendes til en nal,ngiven person, eventuelt til bestyrelsen.

Forslag vedroreDde vederhg til bestyrels6medlemDer/
Sekreteren gennemgik det udsendte forslag og efter nogle opklarende sporgsm6l blev forslaget
godkendt.

Ad 6. Forslag fra medlemmerue
Der va! indkommet et forslag fra Inge Lise Miklelsen, men forslagsstilleren var afprivate alsager
ikke til stede. Generalforsamlingen skal dedor beslutte, om forslaget skal behandles. Efter
opfordring fia formanden blev det godkendt.
Det foresles, at foreningens ordensreglement udsendes til medlemmeme. Der var enighed herom, og
reglementet udsendes sammen med referat fra generalforsamlingen.



Det foresHs gndvidere, at deklarationen for omradet overhold€s, og at bestyrelsen pataler, safiemt
det ikke sker. Der var enighed herom, og formanden oplyste, at han rutinem€ssigt besigtiger
omrAdet og pitaler, s{ftemt deklaralionen ikke overholdes.

Ad 7. valg af medlemmer til bestyrelsen
Frits Ohft, Rita Jsrgensen og Edith Pedersen blev genvalgt med akklamation.
Bjame Poulsen snskede ikke genvalg, og herefter blev Verner Hansen, Livovej 47 foresEet og valgt
med akklamation.

Ad 8. vdg rfsupplernter
Leon Lindholm og Ester Lyngsoe blev genvalgt.

Ad 9. valg af revisor og revisoBuppleant
Knud Nielsen blev genvalgt som revisor og Inge Lise Mikkelsen blev genvalgt som
revisorsuppleant.

Ad 10. Evertuelt
Leon Lindholm havde inden generalforsamlingen ftemsendt nogle sporgsmal til besqTelsen.
Udgifteme til vejchikaner og badebro var drsftet tidligere, og et sporgsmal om badebroen blev
benyttet, blev besvaret bekeftende af forsamlingen.
Leon genfremsatte forslag om ai erhveNe €n gund til fellesformal, men selvom formanden var
positiv overfor ideen, snskede han ikle at tage det op igen, da det en gang var eftertrykkeligt
nedstemt. Leon takked€ best]'rels€n for et godt arbejde.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at tal*e dirigentel for godt aft€jde, forsamlingen
for god ro og orden og tatkede til slut Bjame Poulsen for hans arbejde i bestlrelsen og ovenalte
ham en gave som tak herfor.

E.a N-ra t4;14 Ohl

Referent formand

Umiddelbafi efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende mode, og bestyrelsen
konstituerede sig siledes:

Formand Frits Ohrt, Ramsdalsvej 97, 7800 Skive
N@stformand Holger Krarup Pedersen, Nsnegade 14, 7870 Roslev
Kassercr Rita Jorgensen, Ahomveelget 60, 7800 Skive
Sekreter Bent Norup, Godthibsvej 49,7800 Skive
Vejmand Jens Johannesen, Falkevej 19, 7430 Ikast
Bestyrelsesmedlemmer Edith Pedersen, Juelsgaardsvej 1, 7430 Ikast

Vemer Hansen, Flintevej 4, Msnsted, 8800 viborg

Besttaelsen fastsatte samtidig fslgende msdedatoer:
Ekstraordin@r generalforsamling I 1. juni 2005, kl. 15.00 peLi'vsvei'7'l .
Sommerfest 6. august 2005
Nesteordin@regeneralforsamling 20.maj2006
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Til grundejere i FursundPorken

Sorn formond fdr jeg flere henvendelser om tnuligheden for kob of grunde o9 fritidshuse i

FursundDdrken.

Besiyrelsen udleverer !X& ejerlister, men vi vil gerne vcere selgere behi(elPelig med qt

formidle konlokt fil ktbere, hvis de onsker dei

5d hvis du er interesserel i ot selge din grund/dit fritidshus, kon du udfylde nedenstdende

kupon og indsende den til formqnden, som sA vil give oPlysningerne videre til ksbere, der

henvender sig.

For god ordens slvld skol vi lige nevne, del er ren service, 09 qt bestyrelsen selvfolgelig Ule
optr@der som ejend omsneglere og derfor i wrigt ikke hor noget med et eventuelt solg ql

9O?e.

Med venlig hilsen

f4;14 0U

6rundejerforehinger
Fursundporken Sqlsslist"
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". 
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g"tdlmit fritidshqs til solg og snsker gerne, ot nedenstaende
oplysninger vider€4ives lil inter€sserede k bere. ,

Liv'ej nr. Venrej nr.
Friiidshus
6rund

Eiernovn

Adresse

Telefonnummer

Ew. aiendotnsn@qler

Underskrift:

Indsendes til Frils Ohrt, Romsdqlsvei 9T,7800 Skive'llf.nr. 9753 5453


