
Grundejerforeningen Petunia
Relerai af ordinar generalforsamling i grundejerforeningen Petunia, Petuniavej, 78OO skive,
den 12. marts 2008 i Resen Sognehus.

Der var 20 tremmodte til generalforsamlingen.

Formand Jens Kristian Rask bod velkommen.

Pkt. 1.: Valg af dirigent.
Pa bestyrelsens anbefaling blev Ole Lund valgt.
Ole Lund konstaterede al generalforsamlingen var indkaldt med d6n rigtige frist i henhold til
vedtagterne, og erklarede generalforsamlingen for at v€ere lovlig.

PK. 2.: Bestyrelsens beretning for det forlsbne ar.
Beretningen blev aflagt af formand Jens Kristian Rask

Kopi at formandens beretning 2007 med kursivskrift.

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Kristian Rask som formand, Jorgen Sondergaard som
sekreter og Aage Christensen som kassercr.

Dsr har igen i er veret afholdt forersrengoring ssndag den 22. april, der var igen i 6r en pan
tilslutning til dagen.

Fordrsrengoringen for 2008 er planlagt til ssndag den 27. april, der kommer narmere
infotmation ud. Der bliver forhebentlig en pen tilslutning ligesom sidst.

Den daglige vedligaholdelse pimeft i form af slAning af falles arealer foretages fortsat fuldt
ud tilfredsstillende af Chtistian Bundgaard, vi kan konstatere at 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 Kommune om lorskellige manglende arbejde i omredeL
Der mangler bl.a. sadigvak en bom. Sti forbedring fra skovbomehaven og ned til stisystemet
bliver ikke til noget i denne omgang - pengemangel. Skive Kommune hat i eret udlart - stien
til bsrnehaven fra Begoniavej - dranet legepladsen Petunia syd - kantsten ved indkarsel.

Det er fru Skive Kommune varet en sag om butik til horing hos Grundejedoreningen og til
dette har bestyrelses svaret at man generelt et imod erhvev i omddet.

Formandens beretning blev taget til afterretning.

Pkl.3.: Aflaggelse af regnskab, underskrevet al revisor og bestyrelse.

Aage Christensen gennemgik dat udsendte regnskab idetaljer..

Regnskabet blev godkendl uden bem@rkninger.

Pk. 4.: Indkomne lorslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslao.



Pkt. 5.: Vedtagelse af budget, fastsettelse af bidrag og eventuelt indskud.

Aage Christensen g€nnemgik det af bestyrelsen udarbejdede forslag til budget for det
kommende ar.

Budgetforslaget blev godk€ndl uden bemerkninger.
Det vil sige al kontingentet for det kommende er er uendret. Kr. 1.000,- for parcelhusene og
kr. 650,- for andelsboligeme.

Pkt,6.: Valg al bestyrelse aamt suppleant.

Pa valg til bestyrelsen: Jens Kristian Rask, Petuniavejg (onskede ikke genvalg)
Jorgen Sondergerd,'Petuniavej '1 18 (snskede ikke genvalg)

Fslgende blev foreslAet:Bent Brejner, Petuniavej 92
Rikke Norskov, Petunlavej 2'10

Da der ikke var flere der snskede at opstille til bestyrelsen blev de valgt ved fredsvalg.

Pa valg som suppleant : Dorte Christensen, Petuniavej 209 som modtog genvalg

PK. 7.: Valg at revisor.
Dansk Revision, Skive A,./S blev genvalgt.

Pkt.8.: Eventuelt
Jens Kristian Rask oplaste et brev eftar onske Ira 2 beboere brevet gengives her med kursiv
skrift.

PkL til generalforsamling i grundejedoteningen Petunia den 12. mafts 2008

Til oriantering lra beboerne i nr. 228 og 238.

Skive Kommune har ebnet op for muligheden tor at dive erhverv med tilkzrende kunder pe
Petuniavej ved at give tilladelse ebning al fisarsalon i nr. 236.

Skive Kommune, Teknisk Forualtning har vurderet, at dette er tilladt. Det anssgte hat deior
hveken veret til nabohsring eller til hsring i Grundejertoreningen. Dette er en meget principiel
sag for omredet... Det kan nemt skabe pr@cedens.
lfm. ansagning om galleri i nr. 266 har Grundejeioreningen i apil 2007 ovedor Teknisk
FoNaltning tilkendegivet, at de er imod elMeru med tilkorcnde kunder i omredeL da de gerne
vil beskyxe og bibeholde omredet som boligomrede.

Men - nu er det sket, at der et ebnet op lot erhverv ivores boligomrede. Det er dertor
problematisk, at vejene jf. lokalplan nr. 64 er indrcftet som lege- og opholdsomreder At.
fardselslovens I 40).
Vi er bekymret for vores bsrns sikkerhed. Det snskes drattet om omddet ikke bar trafiksikres
noget bedre - evt. med flere skilte med legende bsm max 15 kn/t, chikaner el. lign.??

Det er rigtig argerligt, at omredet nu mister sin attraktive status som boligomrede og
bsrnevenligt kvafter. Teknisk Forvaltning har ikke ansket at tage stilling til hve*en omredeE
karakter af boligomrede, ulempen for de omboende, parkeringsforhold aller vejens status som
lege- og opholdsomrede contra etablering af erhverv, og sagen er deior peklaget til
NaturklagenEvnet



Jens Kristian Rask oplyste at grundejerforeningen ikke var blevet orienteret om tilladelsen.

I lokalplan nr. 64 S 3 stk. 3.2 er der Abnet op tor at der kan drlves visse tormer for liberale
erhverv, pa visse b6tingelser.

Herefter var der en del debat om etablering af erhverv i omradet samt evt. yderligere
tratiksikring med chikaner m.m. af Petuniavej.

Emnet sluttede med en henstilling til bestyrelsen om aktindsigt isagen, og snsk6 om at blive
orienteret om evt. fremtidige ansogninger om etablering at erhverv i vores omrAde.

Preben Falkenberg nr. 252 torespurgte om hvor langt planerne med en tunnel under Furvejtil
Resen Skole var. Bestyrolsen blev opfordret til at kontake arbejdsgruppen lor en opfolgning.

Henrik Mill ing nr. 222 kom med et indt@g og omdelte en fotder om ENERGTMTDT bredband
som et alternativ til yousee. Han optordrede beboerne pA petuniavej til at kontakte
bestyrelsen, hvis de er interesseret i at tilslutte sig ENERGIMIDT bredband. Hvis det viser sig
at der er interesse for tilslutning kan der nedsattes en arbejdsgruppe som kan arbejde videre
med muligheden 09 kontakte ENERGIMIDT BREDBAND med henblik om titbud pa fremtsrjng
og tilslutning.

Jesper Jensen orienterede om at bestyrelsen arbejder med planer om at opsige den tegnede
kautionsforsikring pd kassereren. Dette krever en andring af vedtagterne som skal
tremlagges og godkendes pA en generaltorsamling.

Jesper Jensen takkede Jens Kristian Rask og Jorgen Ssndergard for deres arbejde i
bestyrelsen.

Ole Lund takkede tor god ro og orden under generalforsamlingen.

Skive, den 17. marts 2008
Jsrgen Ssndergard /sekret@r

Formand Jens Kristian Rask
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