Grundejerforeningen
Petunia
Releraiaf ordinar generalforsamling
i grundejerforeningen
Petunia,Petuniavej,78OOskive,
den 12. marts2008i ResenSognehus.
Der var 20 tremmodtetil generalforsamlingen.
FormandJensKristianRaskbod velkommen.
Pkt.1.: Valgaf dirigent.
Pa bestyrelsens
anbefalingblevOle Lundvalgt.
Ole Lundkonstaterede
al generalforsamlingen
var indkaldtmedd6n rigtigefrist i henholdtil
vedtagterne,og erklaredegeneralforsamlingen
for at v€erelovlig.
PK. 2.: Bestyrelsensberetningfor det forlsbne ar.
Beretningenblevaflagtaf formandJens KristianRask
Kopiat formandensberetning2007med kursivskrift.
Bestyrelsenkonstitueredesig med Jens KristianRasksom formand,Jorgen Sondergaardsom
sekreter og Aage Christensensom kassercr.
Dsr har igen i er veret afholdt forersrengoringssndag den 22. april, der var igen i 6r en pan
tilslutningtil dagen.
Fordrsrengoringenfor 2008 er planlagt til ssndag den 27. april, der kommernarmere
infotmation ud. Der bliver forhebentligen pen tilslutningligesom sidst.
Den daglige vedligaholdelsepimeft i form af slAningaf falles arealerforetagesfortsat fuldt
ud tilfredsstillendeaf ChtistianBundgaard,vi kan konstatereat vi har flotte lellesarealer til
gavn for os alle.
Der har sedvanen tro veret afholdt Sct. Hans atten, der var igen i er god tilslutning.
Vi har en labende dialog med Skive Kommuneom lorskelligemanglendearbejdei omredeL
Der mangler bl.a. sadigvak en bom. Sti forbedringfra skovbomehavenog ned til stisystemet
bliver ikke til noget i denneomgang- pengemangel.Skive Kommunehat i eret udlart - stien
til bsrnehaven fra Begoniavej- dranet legepladsenPetuniasyd - kantstenved indkarsel.
Det er fru Skive Kommunevaret en sag om butik til horing hos Grundejedoreningenog til
dette har bestyrelsessvaret at man generelt et imod erhvev i omddet.
Formandensberetningblevtagettil afterretning.
Pkl.3.: Aflaggelse af regnskab,underskrevetal revisor og bestyrelse.
gennemgik
AageChristensen
dat udsendte
regnskab
idetaljer..
Regnskabetblevgodkendludenbem@rkninger.
Pk. 4.: Indkomne
lorslagfra medlemmerne.
Dervar ikke indkommetforslao.

Pkt. 5.: Vedtagelseaf budget,fastsettelse af bidrag og eventueltindskud.
AageChristenseng€nnemgikdet af bestyrelsenudarbejdede
forslagtil budgetfor det
kommende
ar.
Budgetforslaget
blevgodk€ndludenbemerkninger.
Det vil sige al kontingentet
for det kommendeer er uendret.Kr. 1.000,-for parcelhusene
og
kr.650,-for andelsboligeme.
Pkt,6.: Valg al bestyrelseaamt suppleant.
Pa valg til bestyrelsen:JensKristianRask,Petuniavejg(onskedeikkegenvalg)
'118 (snskedeikkegenvalg)
JorgenSondergerd,'Petuniavej
FslgendeblevforeslAet:Bent
Brejner,Petuniavej92
RikkeNorskov,Petunlavej2'10
Da der ikkevar flereder snskedeat opstilletil bestyrelsen
blevde valgtved fredsvalg.
Pa valg som suppleant : DorteChristensen,
Petuniavej
209 som modtoggenvalg
PK. 7.: Valg at revisor.
DanskRevision,SkiveA,./S
blevgenvalgt.
Pkt.8.: Eventuelt
Jens KristianRaskoplaste et breveftaronskeIra 2 beboerebrevetgengivesher med kursiv
skrift.
PkL til generalforsamling i grundejedoteningen Petunia den 12. mafts 2008
Til orianteringlra beboernei nr. 228 og 238.
Skive Kommunehar ebnet op for mulighedentor at dive erhvervmed tilkzrende kunderpe
Petuniavejved at give tilladelse ebningal fisarsalon i nr. 236.
Skive Kommune,TekniskForualtninghar vurderet,at dette er tilladt. Det anssgte hat deior
hveken veret til nabohsringeller til hsring i Grundejertoreningen.
Dette er en megetprincipiel
sag for omredet...Det kan nemtskabepr@cedens.
lfm. ansagning om galleri i nr. 266 har Grundejeioreningeni apil 2007 ovedor Teknisk
FoNaltning tilkendegivet,at de er imod elMeru med tilkorcndekunderi omredeLda de gerne
vil beskyxe og bibeholdeomredetsom boligomrede.
Men - nu er det sket, at der et ebnet op lot erhvervivores boligomrede.Det er dertor
problematisk,at vejenejf. lokalplannr. 64 er indrcftetsom lege- og opholdsomrederAt.
fardselslovens I 40).
Vi er bekymretfor voresbsrns sikkerhed.Det snskes drattet om omddet ikke bar trafiksikres
noget bedre - evt. med flere skiltemed legendebsm max 15 kn/t, chikanerel. lign.??
Det er rigtig argerligt, at omredetnu mister sin attraktivestatussom boligomredeog
bsrnevenligt kvafter. TekniskForvaltninghar ikke ansket at tage stilling til hve*en omredeE
karakter af boligomrede,ulempenfor de omboende,parkeringsforholdaller vejens statussom
lege- og opholdsomredecontra etableringaf erhverv,og sagen er deior peklaget til
NaturklagenEvnet

Jens KristianRaskoplysteat grundejerforeningen
ikkevar blevetorienteretom tilladelsen.
I lokalplannr. 64 S 3 stk. 3.2 er der Abnetop tor at der kandrlvesvissetormerfor liberale
erhverv,pa visseb6tingelser.
Hereftervar der en del debatom etableringaf erhvervi omradetsamtevt. yderligere
tratiksikringmedchikanerm.m.af Petuniavej.
Emnetsluttedemeden henstilling
til bestyrelsen
om aktindsigtisagen,og snsk6om at blive
orienteretom evt.fremtidigeansogningerom etableringat erhvervi voresomrAde.
PrebenFalkenbergnr. 252 torespurgteom hvorlangtplanernemed en tunnelunderFurvejtil
ResenSkolevar. Bestyrolsen
blevopfordrettil at kontakearbejdsgruppen
lor en opfolgning.
HenrikMillingnr.222 kommedet indt@g
og omdelteen fotderom ENERGTMTDT
bredband
som et alternativtil yousee. HanoptordredebeboernepA petuniavejtil at kontakte
bestyrelsen,hvisde er interesseret
i at tilsluttesig ENERGIMIDT
bredband.Hvisdet visersig
at der er interessefor tilslutningkan der nedsattesen arbejdsgruppe
som kan arbejdevidere
medmuligheden
09 kontakte
ENERGIMIDT
BREDBAND
medhenblikom titbudpa fremtsrjng
og tilslutning.
JesperJensenorienterede
om at bestyrelsen
arbejdermedplanerom at opsigeden tegnede
pd kassereren.Dettekrever en andring af vedtagternesom skal
kautionsforsikring
tremlaggesog godkendespAen generaltorsamling.
JesperJensentakkedeJensKristianRaskog JorgenSsndergardfor deresarbejdei
bestyrelsen.
Ole Lundtakkedetor god ro og ordenundergeneralforsamlingen.

Skive,den 17.marts2008
JsrgenSsndergard/sekret@r

FormandJensKristianRask
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