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Grundejerforeningen Petunia
Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 14. marts 2016 i Resen Sognehus

Der var 19 fremmødte inklusiv bestyrelsen til generalforsamlingen. Formand Dorte Kristensen bød
velkommen.

1. Valg af dirigent
På bestyrelsens anbefaling blev Ole Lund valgt.
Ole Lund konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med den rigtige frist i henhold til vedtægterne,
og erklærede generalforsamlingen for at være lovlig.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Beretningen blev aflagt af formand Dorte Kristensen. Kopi af formandens beretning er skrevet med kursiv:
Det har været et stille år i grundejerforeningen Petunia.
Der er blevet arbejdet lidt på legepladsen ved boldbanen, vi har etableret udendørs bordtennis,
høvdingebold og firkantbold, eller det vil sige vi har forsøgt. Vi blev desværre ramt af ekstremt dårligt vejr
som har udsat færdiggørelsen, vi håber på bedre vejr i foråret så vi kan blive helt færdige.
Vi vil i år gå i tænkeboks med yderligere investering på øverste legeplads.
Vi har stadig store udfordringer med vand på legepladsen ved Jens Lauersensvej. Det bliver nødvendigt med
yderligere dræn.
Sant Hans aften er et arrangement som har stor opbakning, vi havde rykket tidspunktet for bål tændingen
en time frem af hensyn til børnefamilierne, det var der ikke alle der havde lagt mærke til, men vi holder fast
igen i år med tidspunktet, som er kl. 19.00.
De grønne områder bliver passet og plejet på bedste vis af Christian, det ser altid flot ud. Et lille opråb fra
ham, er at vi undlader at smide haveaffald ud på fælles arealerne, det er til stor gene for traktoren.
Vi krydser fingre for traktoren, den har været trofast og kørt mange ture, men det kan godt ses på
udgifterne at den er ved at blive gammel, vi vil forsøge at sætte lidt penge af løbende til en ny traktor eller
reparationer af den gamle.
Kommunen er blevet kontaktet både vedr. vandet der siver fra stien ned til vandet og tværs over stamvejen
samt bumpet nederst på stamvejen. Vi afventer svar eller handling fra dem.
Nytårs aften er en dejlig tid at ønske hinanden godt nytår, men der er desværre konstateret for meget brug
af tandpasta og barberskum på huse og biler, det er skadeligt for murværk og lak, så vi opfordre forældrene
til at tage en snak med børnene, eller udstyrer dem med noget mere harmløst.
Multihuset er ved at tage form, det bliver spændende at se det færdige resultat, det vil helt sikkert blive et
aktiv for vores område.
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Der var efter beretningen ingen bemærkninger til denne.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisoren
Pernille Andreasen gennemgik det udsendte regnskab i detaljer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget
Pernille Andreasen gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede forslag til budget for 1016.
Boserup (132) spurgte, om de 22.500 kr. til legeplads skulle godkendes af generalforsamlingen. Det skulle
de efter bestyrelsens opfattelse ikke.
Poul Erik Virenfelt (121) spurgte, om alle de 22.500 skulle bruges til dræn, eller om nogle skulle bruges til
legepladsen øverst. Hertil var svaret, at pengene var til dræn. Der er ikke pt. planer for den øverste
legeplads udover at de væltede tipier skal ryddes op.
Budgetforslaget blev godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse
På valg til bestyrelsen:
•
•

Bent Norup (nr. 68) – modtager genvalg
Pernille Andreasen (nr. 178) – modtager genvalg

Begge blev genvalgt.

7. Valg af revisor
Dansk revision blev genvalgt.

8. Eventuelt
Virenfelt (121) spurgte mht. vedligeholdelsen af stier med stenmel, idet der ofte er en stor vandpyt bag nr.
176. Langs Jens Laursens vej er der endvidere nogle store huller i rabatten pga. biler som skal forbi
hinanden og bruger rabatten til dette.
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Bent Norup vil prøve at tage billeder af de forskellige områder som trænger til vedligeholdelse og kontakte
kommunen/vejformanden.
Gunner (152) synes det er en god ide at sende mail med billeder og begrundelser.

Ole Lund takkede for god ro og orden, og han betragtede generalforsamlingen som afsluttet.

Skive d. 14. marts 2016

May Rømsgaard/sekretær

Formand Dorte Kristensen

Dirigent Ole Lund
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