
 

 

 
 

Bilag 3, side 1 
  
Forslag af 13.3.2013 til 
generalforsamling i 
Fursundparken 2013 
Nuværende tekst  

 
Forslag til ændring eller 
tilføjelse  

 
Begrundelse for forslag  

 
§ 2  
Ingen ændringer i teksten  

 
Tilføjelse til § 2  
Større ændringer af 
Fursundparkens fælles arealer 
skal forlægges og vedtages på 
generalforsamling.  
Vedligeholdelse anses ikke for 
større ændringer.  

 
Vi ønsker et fælles 
beslutningsgrundlag og 
medindflydelse ved større 
ændringer af fælles arealer.  
Vi synes arbejdsdagen dagen 
efter generalforsamlingen 
fungerer godt.  

 
§ 7 - linie 4  
Genvalg kan finde sted.  

 
§ 7  
Genvalg kan finde sted for højst 
en periode på 2 år. Efter 2 år 
ude af bestyrelsen, kan ny 
opstilling finde sted.  

 
Herved sker der glidende 
udskiftning af 
bestyrelsesmedlemmer ved 
naturlig afgang, samtidig med, at 
der er mulighed for igen at blive 
medlem efter 2 år.  

 
§ 7 – linie 13  
…… Der kan derfor efter 
generalforsamlingens 
beslutning ydes 
bestyrelsesmedlemmerne 
skattefri godtgørelse i 
forbindelse med befordring, 
telefon- og internetforbrug 
samt til administrative 
omkostninger i henhold til de 
enhver tid gældende regler 
herfor.  

 
§ 7  
Udgifter til befordring ydes til 
bestyrelsesmedlemmer til kørsel 
i egen bil efter statens takster og 
mod kørselsregnskab med 
oplysning om, hvilken dato, 
navn, adresse der er kørt fra og 
til, antal kørte km samt formål.  
Udbetaling af 
befordringsgodtgørelse sker 1 
gang årligt efter årsafslutning.  
Udgifter til telefon og internet 
dækkes med godtgørelse på 
500 kr. pr. år til formand, 
sekretær og webmaster.  
Udgifter til kontorartikler, 
webside mm dækkes med 
faktisk udgift (kvittering/faktura)  

 
Vedr. befordringsgodtgørelse – 
enten skal alle have eller ingen.  
Vi må have tillid til, at der til 
bestyrelsesmøder aftales 
samkørsel, hvor det er muligt, og 
at der aftales mødeadresser der 
minimerer antal km på 
landevejen.  
Skal disse udgifter dækkes til 
formand, sekretær og webmaster, 
skal det være fordi det er 
sandsynligt, at der er en større 
udgift hos dem end hos andre 
bestyrelses-medlemmer, og at det 
er bestyrelsesarbejdet der er 
skyld i udgiften.  
Ved dokumenteret udgift sikre vi 
størst mulig åbenhed.  

 
I øvrigt mener vi at 5-600 kr. i grundejerforenings kontingent er et lille beløb for den enkelte der sikrer, 
at vi har et pænt område, og at tingene fungerer.  

Med venlig hilsen   Mette og Ivar Ulrich, Livøvej 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilag 3, side 2 

Forslag Begrundelse 
 
Forslag 13.3.2013 til GF 2013 fra Johnny 
Brok, Livøvej 9, vedrørende regulering af 
godtgørelser til bestyrelsen:  
 
 

Fjernelse af godtgørelse samt 
kørselsgodtgørelse til kasserer og 
formand, samt godtgørelse til 
sekretær, også som kaldet på GF 2012 
hidtidige honorarer på hhv. 5000 kr., 4000 
kr. og 400 Kr 
  
Man skal selvfølgelig have dækket de 
udgifter man har til kontorhold, mod 
aflevering af dokumentation. 
 

 
Grunden til at jeg mener at dette skal fjernes er at 
alle har internet m.m., man får ikke yderlig udgifter 
til dette ved at være i en bestyrelse, og vedr. kørsel 
kan jeg ikke se hvorfor der er nogle der skal have 
dette, vi har alle sammen sommerhus i 
Fursundparken, og her kan møderne jo holdes, 
skal man have kontakt til en offentlig instans, kan 
dette ske pr mail, så har man det også på skrift.   
  
Ved fjernelse af disse beløber, kan vi muligvis pt. 
undgå en kontingent forøgelse, men hermed ikke 
sagt at det ikke kan komme i fremtiden, pga. 
stigende priser, på de andre ting/vedligeholdelse. 
 

 
Forslag af 12.3.2013 til GF 2013 fra  
Verner Holdt Hansen, Livøvej 47, 
vedrørende regulering af godtgørelser til 
bestyrelsen:  
 
Formand og kasserer:  
Godtgørelse til dækning af udgifter til 
telefonsamtaler og internetforbrug (pt. 
årligt 2300 kr), samt udokumenterede 
administrative udgifter (pt. årligt 1400 kr).  
Sekretær og Webmaster  

Udokumenterede administrative udgifter 
(pt. årligt 1400 kr).  
Alle bestyrelsesmedlemmer. 
Godtgørelse til dækning af udgifter til 
befordring i egen bil til bestyrelsesmøder 
og andre hverv i forbindelse med 
bestyrelsesarbejdet (pt. 3,82 kr/km)  
 
Ref.: Skatterådets satser fastsat i henhold 
til § 7 M i lov om påligningen af 
indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 
2011, gældende fra den 1. oktober 2012. 

 
Der er mange gode oplevelser forbundet med 
arbejdet i bestyrelsen, men også oplevelser der 
sagtens kan undværes. Der følger ansvar og 
opgaver med og de er ikke begrænset til en 
hyggesnak om kaffebordet 4 gange om året. 
Bestyrelsen er forpligtet af vedtægter og lovgivning 
til at varetage medlemmernes interesser hele året, 
herunder også at minde medlemmerne om 
fællesskabets interesser.  
Jeg finder det nødvendigt at medlemmerne 
anerkender behovet for en rimelig godtgørelse for 
det udførte arbejde. Forslaget har til hensigt at 
tilgodese netop det. Jeg er samtidig fortaler for at 
følge Skattevæsenets til enhver tid gældende 
regler på området for skattefri godtgørelser. Derved 
undgår vi unødvendig administration samtidig med 
at satserne har en rimelig størrelse.  
De gældende satser stammer fra 2005. Som vi 
kender fra vores egen hverdag sker der imidlertid 
hele tiden i udvikling i vores økonomiske forhold, 
som også afspejles i reglerne på skatteområdet. 
Forslaget tager denne udvikling i betragtning og jeg 
synes ganske enkelt at grundejerforeningen bør 
følge med. 
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04.02.2013 kl. 16.54 

Emne: Forslag fra Kurt og Grete Poulsen, Livøvej 93 

Forslaget om at åbne op til Grynderup Sø, synes vi, er en vældig god ide. 

Når man har et så attraktivt område lige op til Fursundparken, er det  

med at få udbytte heraf. 

En udgang (som foreslået) fra naturstien ville være alle tiders.  

Kunne man så ikke opstille en bænk på naturstien, måske hævet en smule,  

for udsigten som netop findes her over søen, ud for Livøvej nr. 64, 66.  

Der står i forvejen en bænk ved vendepladsen her, men til ingen nytte, 

da den er helt væk under et stort grantræ. Kunne man ikke flytte den ud 

på naturstien og her holde ukrudt og buske nede i en passende højde for 

udsynet til søen. På samme måde som man har en bænk opsat på naturstien 

i den østlige side ud for Livøvej nr.77. 

Det ville være med til at gøre vores område mere spændende og indbydende. 

Vi kunne godt tænke os, at høre andres mening eller forslag. 

Med venlig hilsen 

Kurt og Grete Poulsen 

Livøvej 93 

____________________________________________________________________________________ 

 

12.03.2013 kl. 19.54 

Emne: Forslag fra Ulla & Knud Erik Balling, Livøvej 2 

Hej 

Vi nyder ofte gå turen til stranden. 

Måske husker vi galt, men er der ikke noget med, at Fursundparken har et stykke jord som forbinder 

Hjorbuskvej med stranden? 

Hvis dette er tilfældet, er vores forslag at der opsættes en retningskilt henholdsvis på Hjorbuskvej 

(med retning til stranden) og en ditto på stranden med retningsanvisning til Hjorbuskvej. 

Uden denne retningsvisning kan det være svært at finde forbindelsen :-) 

Med Mange Hilsner 

Ulla & Knud Erik Balling 

Livøvej 2 
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01. april 2013 kl. 13.03: 

Forslag fra Poul Erik Andersen, Livøvej 15: 

Forslag: Fjernelse af græsslåning af stamvejen Livøvej og Venøvej samt stierne, på nær stien til 

stranden 

Begrundelse: 

De fleste der bor ud til stamvejen slår selv græsset. Der er ca. 13 der ikke selv gør det, her bliver der 

slået en stribe på ca. 70 cm. 

Derfor mener jeg, at det ville være bedre, at hver enkel grundejer selv slår græsset. 

Hvis vi tager stierne nede for enden af side vejene, så kunne dem der bor på disse veje være ansvarlig 

og selv stå for slåning. 

Stien til stranden kunne blive slået af en virksomhed. 

Jeg mener, at det bliver mere fair for alle grundejer. 

Med venlig hilsen 

Poul Erik Andersen 

Livøvej 15 

------------------------------------------------------------------------------------ 

31. marts 2013 kl. 17.08: 

Forslag fra Jan Pico Geerdsen, Livøvej 103: 

Punkt vedr. budget/økonomi generalforsamling 2013. 

Ved møder, hvor bespisning indgår - som f.eks. generalforsamling, afholdes udgiften vedr. 

deltagelse i bespisning af deltagerne selv og ikke af den fælles grundejerforeningskasse. 

En sådan praksis vil være i overensstemmelse med god tidssvarende skik og brug. 

På den måde kan medlemmerne også vise vejen for mådehold og vilje til at spare på 

grundejerforeningens midler, og således være medvirkende til at medlemskontingentet kan holdes i 

ro. 

Med venlig hilsen 

Jan Pico Geerdsen 

Livøvej 103 

 


