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Grundejerforeningen Petunia 

Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 17. august 2020 i Resen Sognehus 

 

Der var 20 fremmødte inklusiv bestyrelsen til generalforsamlingen. Formand Dorte Kristensen bød 

velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

På bestyrelsens anbefaling blev Helge Pedersen valgt. 

Helge Pedersen 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: 

Velkommen til en forsinket generalforsamling pga. corona virussen som startede i slutningen af 2019 og 

som ramte Danmark for alvor midt i marts 2020, nu holder vi vejret og håber at vi her i Skive og ikke mindst 

på Petuniavej kan undgå at sygdommen blusser op. 

Vi har haft et stille år i grundejerforeningen, vi er ikke blevet udfordret med de store problemer, så er alt er 

ved det gamle, vores forskellige traditioner bliver holdt i hævd. 

Rengøringsdag, fælles container og Sant Hans bliver bakket op nok mest de 2 sidste, men vi takker for alle 

der deltager på den ene eller anden måde. 

De grønne områder er top trimmet af Christian, der er ikke noget at sætte en finger på, vores lille traktor 

har utrætteligt kørt på alle vores grønne områder, den opmærksomme tilskuer har nok lagt mærke til at den 

har skiftet farve fra rød til blå, det vil ikke kunne ses på vores regnskab fra 2019, men vi slipper ikke for 

udgiften, så det vil ramme os her i 2020. 

Vi har fået ordnet noget dræn nederst på Petuniavej og kommunen har limet den nederste halvdel af 

cykelstien, tid og penge slap måske op, de er ikke vendt tilbage for at færdiggøre opgaven. 

Vi holder dem i ørerne, det gælder også den nederste chikane ved Furvej, deres melding er stadigvæk at de 

ikke har penge til det. 

Der var nogle aktive beboere fra vores område der brugte en søndag eftermiddag i maj på at gå sig til en 

hjertestarter, så derfor kan vi nu alle føler os lidt mere sikker, hvis lynet slår ned. Hjertestarterne sidder i 

carporten ved nr. 23 den kan nås i alle døgnets 24 timer. Der er mulighed for, hvis vi er 5-15 stykker, at få 

undervisning i hvordan man bruger den. 

Multi hallen går ind i næste fase med at færdiggøre ankomsttorvet og forventer en indvielse af dette den 

10. september, det kunne være dejligt hvis vi alle kunne dukke op og støtte op omkring denne dag, der bliver 

mulighed for fællesspisning og andre aktiviteter. De ildsjæle der har kæmpet i mere end 10 år med dette 
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projekt har i den grad fortjent et skulderklap, dette tiltag er til glæde for os alle. Bidrag gerne med at købe 

et medlemskab for 200 kr. årligt. 

Vores projekt med flere siddemuligheder nede ved badebroen har også været en hård nød at knække, men 

nu ser det ud til vi snart har alle tilladelser i hus, så vi håber projektet kan afsluttes i år, så vi kan få glæde af 

det til næste år. 

Jeg vil slutte af med at opfordre til at vi alle bekymrer os om hinanden, passer på og holder øje, så 

Petuniavej kan være et trygt sted at bo. 

Der var efter beretningen følgende bemærkninger til denne. 

Kai (140) spurgte ind mht. reparation af cykelstien. Hertil fortalte Dorte, at kommunen mangler at reparere 

den sidste del af cykelstien, som kommunen ejer. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisoren 

Pernille Andreasen gennemgik det udsendte regnskab i detaljer. 

Kai (140) spurgte med hensættelse til legeplads. Hertil fortalte Pernille, at vi har forskellige kontoer. En til 

legeplads, en til traktor, en vejfond og en mere generel. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Vedtagelse af budget 

Pernille Andreasen gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede forslag til budget for 2020.  

Der var ingen kommentarer til budgettet. 

 

Budgetforslaget blev godkendt.  

 

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse 

På valg til bestyrelsen: 

• Pernille Andreasen, nr. 164 

• Bent Norup, nr. 68 

• To suppleanter 
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Else Søe (120) foreslår Jens Christensen (114).  

Pernille Andreasen blev genvalgt og Jens Christensen blev nyvalgt. 

 

Ifølge vedtægterne skal der vælges to suppleanter.  

Lone Krog (220) blev 1. suppleant. Laust Bach Søndergaard (61) blev 2. suppleant. 

 

7. Valg af revisor 

BDO blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Jan Jespersen (Jens Laursensvej 10): Ved ikke om dette hører sammen med grundejerforeningen, men 

spørger lige mht. kirkegårdens udformning (yderste hegn) som pt. bliver et vildtvoksende hegn.  

Der blev talt om, at det er meget tæt. Måske vil det være en ide, hvis der kom en forespørgsel fra 

grundejerforeningen mht. planer for kirkegården med et ønske om at det levende hegn blev mere åbent 

med opstammede træer og mere lys. Der blev konkluderet, at grundejerforeningen tager del i processen 

mht. at få området lysnet op. Få en dialog med kirkegårdslederen og evt. menighedsrådet. Dette var det 

opbakning til på generalforsamlingen. 

David Lahn (131): Kan man evt. sætte en plænerobot op på de stier, som går gennem området? Det kan 

være svært at gå på stierne. Hertil svarede Dorte, at det vil være en stor investering mht. robotter. May 

Rømsgaard (180) fortalte, at der er nogle enkelte steder i området, hvor beboere selv har slået mindre 

stykker lavere, hvis man skulle bruge en fodboldbane. 

Helge Pedersen kom med en opfordring til at melde sig til et hjertestarterkursus. 

Lisbet (61): Ønske om et gadespejl ud fra 3. stikvej, da det er svært at se trafik, som kommer fra højre side. 

Grundejerforeningen sender en forespørgsel til kommunen, da det er deres vej. Alternativ så sætter vi selv 

et op. 

Helge Pedersen takkede for god ro og orden, og han betragtede generalforsamlingen som afsluttet. 

 

Skive d. 17. august 2020 

 

May Rømsgaard/sekretær 

 

 

Formand Dorte Kristensen   Dirigent Helge Pedersen 


