
Grundeierfgreningen
Fursundparken

Skive den 16. marts 2009

Der indkaldes herved ti l  ordinar generalforsamling

Rybjerg Fo.samlinSshus i Kirkebyen lordag d€n 16. Mai 2009. Kl. 15.00

Der for€ligger folgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Foreleggelse af det reviderede regnskab ti l  Sodkend€lse
4. Fofslag fra bestyrelsen ti l  budget og kontingent for det kommende ar t i l  god kendelse

5. ovrige forslag fra bestyrelsen

5. Fofslag fra medlemmerne
7. Valg af kasserer

Pe valg er: Rita Jorgensen (modtager genvalS)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
PA valg er: Edith Pedersen (modtager genvalS)

Verner Hansen (modtager genvalg)

Bent Norup (modtager genvalg)

9, Valg af 2 suppleanter
Pi valg er: HolEer Pedersen

Vagn M0ller

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
P5 valg er Knud Nielsen som revisor

Christian Lauridsen som revisorsuppleant

11. Eventuelt

Venlig hilsen

Fa;at 0&A
Frits Ohrt
Formand

Efter generalforsamlingen bliver der dakket op ti l  middag kl. 17.30 for deltagerne i

generalforsamlingen.

Tilmelding ti l  middaeen senest torsdag den 7. Maj 2009

Til: Rita JOrgensen tlf.: 9752 4745 eller

Frits Ohrt t lf.: 9753 5453

Orientering til medlemmerne pe bagsiden



Orientering tll medlemmerne

crasslaning

lfolge vedt€e8terne er enhver grundejer forpliStet til at lade sin Srund sli 6n gang arligt og inden

den 15. juli.

Er grunden ikke sleet senest den 15. juli, er Srundeierforeningen forpliStet til at lade €runden sle

for ejerens regning.
Bestyrelsen har indhentet tilbud pa denne slanin& og prisen vil i Ar vere 595 kr. pr. grund plus 35

kr. i ekspeditionsgebyr, i alt 630 kr.

Adgangsforholden€
Der sker fortsat forbedringer pl vejene, men der er stadigvak grunde med treer, der rager alt for

langt ind over veien og hanger for lavt ned over vejen.

Det bliver spandende, hvor mange, der fer noget Siort ved det i tr.

Priser pa renovation
Grundgebyr: 187,50 kr.

Genbrugsgebyr: 318,75 kr. I alt fast gebyr: 506,25 kr. ,rligt.

Hertil kommer et forbrugsSebyr athengig af beholderstorrelse:
110 l. sek: 425,00 kr.
140l. beholder: 455,00 kr.
190l. beholder: 568,75 kr.

Det betyder, at forskellen mellem en sek p, 110 l. og en beholder pe 140 l. kun er 30 kr. erligt, og

til beholder pi 190 l. kun 147,75 kr. arligt.

Der er derfor ingen grund til at have bOvl med overfyldte affaldsbeholdere -vel.

Velene
Der er virkelig b.ugt penSe og arbejde pa vejene i 2008, og det kan man tydelig merke, nlr man

korer heroppe. Vi heber, at alle vil vards€ette det og hi.elpe med til, at vi kan holde standarden, s,

vi undger yderligere store udgifter ier.
Hvis I bygger eller bygger om, og der kommer huller i vejene, sl husk lige at fylde sten i fra bunken
pl Livovej.
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