
Grundejerforeningen 

Fursundparken 

     Skive den 13. april 2014 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

i  

Rybjerg forsamlingshus,  

Rybjergvej 51, Kirkeby, 7870 Roslev 

Lørdag den 31. maj 2014 kl. 15.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formanden 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, jf. bilag 1 

4. Forslag fra bestyrelsen til budget for 2015, samt fastsættelse af kontingent 

5. Øvrige forslag/indlæg fra bestyrelsen til afstemning 

 Affaldsstationer placering 

 Fartdæmpende foranstaltninger, skal de genetableres og i hvilken form 

 Status for projekt vedligehold af strandeng 

 Genetablering af sti og underlag for borde/bænke langs stranden 

 Anmodning om medlemskab fra Hjorbuskvej 

 . 

 . 

6. Forslag fra medlemmer 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, opstilling og afstemning vil foregå skriftligt 

7.1. Valg af formand 

- på valg er:  Svend Erik Ebbesen 

7.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- på valg er:  Ivar Ulrich    

- på valg er: Jens Johannesen  
8. Valg af 2 suppleanter 

               - på valg er: Johnny Bækmand  
                 - på valg er:              Anni Skovgaard 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

         - på valg er: Knud Ramskov Hansen 

         - på valg er: revisorsuppleant  

10. evt. 

 

Med venlig hilsen 

Svend Erik 

Formand 

 

Forslag eller sager, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 6 dage før 

generalforsamlings afholdelse jfr. § 13 

 

Svend Erik Ebbesen  

Lånumvej 58  

7850 Stoholm 

odasvenderik@gmail.com   

 

 

mailto:odasvenderik@gmail.com


 

Det praktiske 
 

 Under GF serveres kaffe/the 

 

Efter GF serveres middag, samt øl, vin og vand  
 

Bindende tilmelding senest 15. maj 2014 til kassereren tlf. 5166 6395 efter kl. 16. 

 På listen på opslagstavlen eller pr. mail fursundparken@mail.dk 

Husk at angive navn, antal og sommerhusadresse 

 

Pris 50,00 kr. pr. person  

 

Indbetaling (foretrækkes) på Fursundparkens konto 2540 6887980622 med angivelse af navn og sommerhus adresse 

Der kan også betales med aftalte penge på dagen. 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdag lørdag den 26. april kl. 9.00 
  
Mød op ved opslagstavlen 

 Fældning af væltede træer ved gangbroen på den vestlige sti 

 Fældet træ fordeles mellem deltagerne 

 Trimning langs stier 

 M.m. 

 

Mød op, medbring redskaber og værktøj – der indkøbes benzin 

 
 

 

 

Græsning 

Græs på egen grund skal iflg. Vedtægterne slås senest den 15. juli. Bestyrelsen opfordrer til, at der tidligst slås den 

15. juni for at opnå bedst mulig effekt. 

Er grunden ikke slået senest 15. juli, foretages slåning på ejers regning – pris 2014 er 625,00 kr. pr. grund  

 

mailto:fursundparken@mail.dk

