
Grundejcrforctritrgctr
Fursundpsrken

Skive den 25. maj 2006

Referrt
frr
G€nei.lfommlitrgcn lordrg deD 20. maj 2fi)6 i Rybjerg Forramliogrbus

Ad l. Vrlg tfdirigent
Formanden bsd velkommen og foreslog pe bestl,relsens vegne Christian Laurids€n som dirigent.
Ckistian Laudds€n blev valgt og korstaterede at dagsordeoen var udserdt til medl€rnnerne den
19. april 2006. Generalforsamlingen var derfor varslet og indkaldt i henhold til vedtagterne.

Ad 2. Beretning frr besryrckctr
Formanden afl agde fslgende beretning:
"Se er der atter g6et et Ar i Furzundparkens historie og som vanlig pregst af stort og smet.
Efter generalforsanrlingen 2005 konstituerede bestyrelsen sig s6.ledes:

Fomand
Nastformand
Kasserer
Seketer
Vejmand

Frits Ohrt
Holger KraDp Pedersen
Rita Jsrgers€n
Bent Norup
Jens Johannesen

Bestyrelsesmedlemmer Edith Pedersen og Verner llansen

Bestlr€lsens forslag om en forhojelse afkontingentet t8 400 kr. til 500 kr. 6digt blev vedtaget pa
generalforsamlingen ligesom bestg€ls€ns fo.slag til modemisedng afv€dtegterne.
vedtegts@ndringerne blev endelig vedtsget pl en ekstraordiner generalforsamling den I l. juni
2005.

De nye vedtegter er udsendt til alle medlemmer, men der ligger ekstra eksernplarer til disposition
sammen med deklarationeme, hvis man mine mangle et eksemplar.

De vesenlligste @ndringer er direkte valg affotma[d og kass€rer samt mere venlige frister for
indsendelse af forslag til behandling pi generalforsamlingen.

Endelig vedtoges et forslag or\ at ordensreglementet udserdes til alle medlemmer. En opfordring
om at overholde deklarationerne blev v€dtaget i fuld enighed - andet ville vel ogse v&re utenkeligt.
For beEtyrelsen har Berf Norup deltaget i det erlige rnode med renovationsselskaba 45.

Vi fik som vanligt en god informatior om store og smi probluner i forbindelse med afhentning af
affald i Fursundparken

I forbindelse hermed kanjeg kun geritage beretningen fra 2005: over$ldte skaldespaade eller sorte
plasposer med affa.ld vil ikke blive acc€pteret, ida begge dele skemmer oru6det og tihr@L*er dyr.
Ligeledes skal nevnes, at nogle grundejere abenbart ikke kan finde ud afat holde sig inden for eget
grundareal. Der burde ellers vare plads nok, da minimum stsnelsen er 2.500 m2, s6 derfor: Fl tru
Llippet trccr og bulkc itrd til sk€|, rl fE clrrcslene fribold€r, SE undgar vi klager fra
renovationsselskabet samt fra entreprenore4 sorn slir rabatter, ligesom det kunne v@re rat, om
fodgangere kunne fardes uden for korebanen.



I ersts Isb er der naturligvis foretaget den sadvanlige gresslaning pl stier, rabatter og tonme
grunde.

Ligesom da foregiende Ar har der veret en hekisk akivitet i oruedet. Der selges stadig
byggegmnde og p6begyndes opforelse afnye hus€. Ved sidste optelling var der siledes kun 39
tomme grundg og si vidt jeg er orienteret, vil der blive pibegmdt endnu 3 huse i lsba af
sonuneren-

Alle disse aktiviteter koster naturligvis eksfia slid pe v€jene, men det sllr ikke skar i gladen over
den sgede aldivitet, og der ska.l ikke herske den mindste tvivl or! at de nye fritidshusejere er mcget
velkomne i Fursrndpa*en.

Med hensyn til vejene er normal praksis, at vejmandeq Jens, vedliSeholder stamvejene, mens
stikvejene ordnes afde respektive gmndejere, som frit k8n hEnte grus til dene formAl i dyngen ved
Livovej 10.

Skulle der v&re bohov for stone mangder, rettes henvendelse til formanden eller vejmanden, som
bestiller et kes grus. Grundejerne ssrger selv for at jeevne ud.

Sommerfesten 2005 blev desv@ne aflyst pA grund affor ringo deltagerutal. Bastyrelsen arkendcr,
at opslaget med sidste tilmelding mandag blw fem€t sondag. Tilmeldingen var pl dette tidspunkt
m€g€t begrans€t, hvorfor vi mente det fomuftigt at spare en ksretur herop mandag.

Hvis der sadig er interesse for sommerfest, vil vi forsrge igen i 2006, men vi vil stille som kav, at
der deltager mildst 30 persorcr, ellers er arbejdet uforlpldso@8sigt for stoit.

Naturstiemg ja vi veder stadig pA arbejdsholdet fra Viborg Amt, men da man har lova at gore
arbejdet gratis, har det veret lidt vanskeligt at presse pl, men sidste melding er, at holdet er pe Fur
og starter i Fu$trdparken lige eft€r somnerferien.. Da vil vi glade os til.

I mellemtiden har besqrels€n ryddet det v@rste veh si alle stieme er fuldt tilg@ngeligg og til
beroligelse for eventuele bedsteforeldre, sl kan der faktisk kgres med bamevogn pi stierne.
Det vil i 6wigt vere en stor hjelp, Ms grudejere med grunde ud mod nabrsti€me vil forstge at
fnde skelpalerc.

I lighed med sidste 6r vil der ogsi i ir blive udserdt en kupon, som rnan kan udfylde og returnsre til
formarderL hvis man mefie verc intere$€ret i at 6 formidlet kontald til eventuelle ksbere.

Endelig vil jeg geme bede medlernmerne bemarke, at bestyrelssn er valgt til at varetage hele
grundejerforeningeos interaser- Det kar undertiden medBra, at vi rnA gA Ii& pl tvars afden
enkeltes interesse. Men heldigvis bliver lang de fleste sm&problemer klaret, somme tider endda
med en tak for henwndelsen. Ind i mellem bliver det imidl€nid taget meget fortrydeligt op, at vi har
"blandat" os, s{ledes harjeg varet ude for, at et medlem stin€de meget intenst ned ijorden for at
undgi at hils€.

Til slut viljeg geme takke rnedlemmemg mine bestyrelseskolleger sant vorc samarbejdspartnere
for et godt sama$ejde i dst forlsbne [r og snske alle en god sommer."

Formandens beretning blev kort kommetrteret, heruader iser omstendighedeme onkriag aftysning
af somrnerfestor, Iigesom der fra generalforsamlingeo var en klar tilkendegivels€ on\ at vi skal
arrangere en somrnerfest igen i 3r, og geme en uge s€nere.
Herefter blev formandens beretning godkendt.



Ad 3. tr'orcl8ggdle tf det rwidcrcde rcglrk|b til godLcodcBc
IGssereren gennemgik det udsendte regnskab og konstaterede, at der i 2005 var et unde$kud pe

2.745.90 k. mod tforventet overskud pe 100 kr. Det skyldes hovedsagelig ogede udgifter til
generalforsamling og gresdening af stier samt f@ne renteindtegtet end forventet

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Follhg frr b6tyrelsen til budget og kontingcnt for det komDetrde lr til godkendclse

Kassereren gennemgik budgettet, og de. blev stillet sporgsmil ved lovligheden af at yde et tilskud
o6 500 kr. til sommerfesten, id€t deme aktivitet ikke fiengrLr afvedtegtEme.
bet blev precis€req ar vedtegterne er da overordnede regelsat for foreninge4 og de urppleres af
de vedt&Cels€r, der sker pl genenlforsamlingen. Generalforsan{ingen kan s€lvsagt ikke vedtage
udgifter,iom er i modstrid med vedt@gtemg men det er bestyrelsens opfattelse, Et tilskuddet til

sommerfesen henhsrer undo grundejemes falles grundejerinteresscr, sivet irdsdtil som udadtil.
Der blw endvidere spurgt, hvorfor prisen pi sllniry aftomme grunde er steget se meget.
Foreningen har indhentet tilbud pe arbejdet, og det Qr prisen. Det blev samtidig pneciseret, at det er
frivilligt at modtage tilbuddet. Man mi geme selv sH gresset
Bcstyrelsen blev endvider€ opfordret til at underssge, om udgifteme til forsilring er for hoje. Det
vil ske.
Herefter blev budgettet icr 2007 godkendt.

Ad 5. Ovrigc forrhg fm bcatyEbcD
Der var ingen forslag.

Ad 6, Fonlag fra medlcmmerne
Der var ingen forslag.

Ad 7. Valg afformend
Fdts Ohfi blev valgt.

Ad E, Valg af b€ltyr€lsc"rmedlemmer
Holger Pede$en og Jens Johame$en blev genvalgt.
Bent Norup blev genvalgt for I 6r.

Ad 9. Valg rf2 lupphlnt€r
Leon Lindholm og Vagn Moller blev valgt.

Ad 10. Vdg tf rwitor og rcYiloEupplc!trt
Knud Nielsen blev genval$ som revisor og Christian l,aurids€n blev valgt som rwisorzuppleant

Ad ll. Eventuclt
Intet.

Folmanden afsluttede herefter generalforsanrlingen med at takke didgerten for godt arbejde og
forsarnlingen for god ro og orden .

Beat Nontp Erits Ohzt
Referent Formald



Oricrt"dr8 lil mtdlamt.rnc

Bcstyrclscns sanmc'|sctning
Formond Frits Ohrt, Rqmsdolswj 97,78OO Skiw
Nestfonmnd Varrrer fhnscn, Flint"wi 4,llonsted, ESOO Viboig
Kass€rcr Ritq Jeryenscn, lhornv@r€et 60. 78OO Skiw
Vejmqnd Jens Johonneser. Folkevej 19, 7430lkosi
Sekr€t@r Bent Norup, Godthibswi 49,7E0O Skive
gcstyrclsesncdlannar fblg"r KroruP P"dqscn, Norrvgode 14, 7E7O Roslev

Edith P€dcrsen, JlElgdrdswj 1, 7a3O Ikqst

Vig{igc dqt€r
Sonmerfest: 12. otgust 20O6

Tilhaldir€sfrist 6. olgust 2006, kl. 12.@.

Gerrrolforsornlirg: L2-noJ2@7.

Solgslisf.
Eettyrsls€n f,Ar fl"rc hcnwndqlsar om mutQhcdc,n for kob of gnrdc o9 fritidshuse i
Fursundporken. Vi udleverer !!! ejerlisteF, ncr vi vil gcrn€ vcrc selgere bchjelpelig tncd
ot formidle kontoki til kobere, hvis de msker det.
5A hvis du er irt"r€ss"Et i at s€19" din gnlnd/dit fritid5h6, kott du tdtl& rd€nsr'fidtd'
h4on o9 irdscndc dt,| iil forrncr&,, eon s& vil girc oplye*ngcrrz vidc{t til kdqr, der

hen'/cnd"r sig.
For god ordcns skyld skol vi ligc nevrr, det er ren service, € ol besfyrels€n s€lvfdg€lig iklc

optr@dcr son 
"jadonsmcalav 

o9 &rfor i .vrlf ikk" hor nogct lEd et 
"wntu"lt 

sqlg qt

gqa.

6rundejerforenirgen
Furs1JndDqrken &lqBlisic

Doio

.f"ar ho" mt tnin g"rnd/hit fritidshus iil solg € tnsker gerne. oi nedenstaende
oplysnimer vider€4iws til inleresserede lrob"!9.

Livrvc.i nr. Venwej nr.
Friiidshus
6rund

Eiernovn

Adresse

Telefonnunner

Evt. eierdolnstnecler

Underskrift:

Inds€rides ril Frit5 Ohrt. Rotnsdqlswi 97, 7E0O Skiw , tlf-nr.9753 5453
25.5.06/BN


