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Grunderejerforeningen Petunia 
 
 
Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Petunia, Petuniavej, 7800 Skive, den. 
23. marts 2009 i Resen Sognehus.  
 
Der var 22 fremmødte inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen.  
 
Formand Ellen Fritz Pedersen 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 Ellen Fritz Pedersen. 
 
Kopi af formandens beretning er skrevet med kursivskrift. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Jensen (nr. 125) som formand, Aage Christensen (nr. 110) 
som kasserer og Rikke Nørskov (nr. 210) som sekretær. 
 
I forbindelse med Jesper Jensens fraflytning i oktober 2008 kom suppleant Dorte Christensen (nr. 
209) med i bestyrelsen, og Ellen Fritz Pedersen overtog hvervet som formand.     
 
Vores fælles rengøringsdag var søndag den 27. april 2008. Cirka 20 personer deltog. Det er en 
hyggelig dag og et fællesanliggende for os alle. Opgaverne var almindelig oprydning på 
legepladser, i beplantningen og på grønne områder, samt vedligeholdelse og maling af 
legeredskaber. Næste fælles rengøringsdag er søndag den 19. april 2009 og bestyrelsen opfordre 
alle til at deltage. 
 
Græsslåning af vores fællesarealer foretages fortsat af Christian Bundgaard. Grensaks m.m. er 
også ofte i brug. Vi må sige tak til Christian Bundgaard for en stor indsats i området til fælles 
glæde. 
 
På opfordring har vi omdelt en seddel vedrørende hundeluftning. Husk at medbringe pose, og husk 
også at tage den med hjem igen. Opfordringen er kommet fra brugere af fortovene, af legepladserne 
samt af de grønne områder.  
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Skt. Hans aften i 2008 bød ikke på det bedste vejr. Men, vi er vist alle enige om, at det er en dejlig 
tilbagevendende tradition, med bål og fælles hygge ved stranden, så på gensyn til Skt. Hans aften 
tirsdag den 23. juni 2009. 
 
Containerordningen har i flere år været et godt fælles tilbud (regningen betales af vores fælles 
konto). Men, det er fortsat et meget stort problem, at nogle af os blander haveaffaldet med 
plastposer, jord, sten og andet. Vi må konstatere, at skal ordningen fortsætte må alle overholde, at 
det kun er afklip og græs, der kommes i containeren. I budgettet er det kun medtaget beløb til 
tømning af let haveaffald. 
 
Som opfølgning af forslag på sidste generalforsamling vedrørende ansøgninger om erhvervsmål, 
bebyggelsesprocent m.m., er der meddelt kommunen, at Grundejerforeningen ønsker at blive 
orienteret og få aktindsigt samt blive hørt ved evt. fremtidige ansøgninger om etablering af erhverv 
på Petuniavej. 
 
Vi har fået henvendelse fra initiativtagerne bag LIV I RESEN/VINDE. En aktivitet som er positiv 
for området. De vil gerne have tilført hjælp og nye ideer, og vi kan kun opfordre til at melde sig. 
 
Bent Brejner varetager vores interesse i forbindelse med ”Tunnel projekt” under Furvej samt 
Resen Multipark, som Bent senere orienterer om. 
 
Grundejerforeningen modtog i december 2008 meddelelse fra ENERGI MIDT om nedgravning af 
Fiberbredbånd i området. Et projekt der var planlagt til opstart i uge 2, 2009 og med ca. 3 
måneders varighed. Det er Kommunen, der er vejmyndig og giver gravetilladelse. ENERGI MIDT 
og Kommunen har haft gennemsyn før opstart, og der loves at området afleveres i samme stand som 
ved opstart. Jeg har haft en lang dialog med Kommunen og ENERGI MIDT, som kan læses på 
vores hjemmeside på ”OPSLAGSTAVLEN”. Bestyrelsen etablerer kontaktpersoner på den enkelte 
stikvej, ligesom vi deltager i gennemgang ved afslutning og aflevering af arbejdet fra ENERGI 
MIDT. 
   
Vi mener det fortsat må være positivt med vores velkomstbrev til tilflyttere samt udlevering af vore 
vedtægter. Bestyrelsen er opmærksom omkring tilflytning og ajourføring af medlemsnavne. 
 
Vi henviser til vores hjemmeside og herunder ”OPSLAGSTAVLEN”, som I er velkomne til at 
benytte. Ligeledes er I altid velkomne til direkte henvendelse til bestyrelsen. Vi er jo 150 husstande, 
der kan bidrage i det dejlige område. 
 
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et særdeles positivt samarbejde. 
 
Formandens beretning blev taget til efterretning.  
 
Bent Brejner havde følgende at tilføje om tunnelen under Furvej, samt Resen Multipark.  
 
Jeg har været til møde omkring tunnelen under Furvej, og det forventes at arbejdet med tunnelen 
kommer i gang omkring foråret 2010. Tunnelen placeres ca. 100 m nord for lysreguleringen på 
Furvej, og krydset vil blive sikret yderligere, så eleverne bliver ledet udenom krydset og igennem 
tunnelen. Formentlig vil fodgængerovergangene blive fjernet, dog bortset fra den sydlige.  
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Resen Multipark vil blive opført i fremtiden, og den vil blive opført med hjælp fra forskellige 
organisationer.  
 
 
 

3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 
 
Aage Christensen gennemgik det udsendte regnskab i detaljer.  
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
 

4) Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne 
 
Der var ikke modtaget forslag.  
 
 
 

5) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud 
 
Aage Christensen gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede forslag til budget for det kommende år.  
 
Budgetforslaget blev godkendt uden bemærkninger. Det betyder, at kontingentet for det kommende 
år er uændret på 1.000 kr. for parcelhusene og 650 kr. for andelsboligerne.  
 
 
 

6) Valg af bestyrelse samt suppleant 
 

På valg til bestyrelsen:  
- Ellen Fritz Pedersen, nr. 215 (modtager ikke genvalg) 
- Aage Christensen, nr. 110 (modtager genvalg) 
- Dorte Kristensen, nr. 209 (modtager genvalg) 

 
Aage Christensen og Dorte Kristensen blev genvalgt.  
 
Gunner Christensen (nr. 29) blev foreslået til bestyrelsesmedlem, og blev nyvalgt.  
 
Torben Madsen (nr. 270) blev nyvalgt som suppleant.  
 
 
 

7) Valg af revisor 
 
Danske Revision, Skive A/S, blev genvalgt for 2009.   
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8) Eventuelt 
 
Poul Erik Virenfeldt (nr. 121) foreslår nogle ekstra punkter på Petunias hjemmeside om Tunnelen 
under Furvej, samt Resen Multipark. Bestyrelsen vil, så vidt det er muligt, lægge informationen, 
som den er i besiddelse af, ind på hjemmesiden.  
 
Torben Madsen (nr. 270) foreslår nogle uddybende punkter på hjemmesiden, hvor alt information 
om Tunnelen under Furvej, samt Resen Multipark kan lægges ind, det vil sige også information, 
som bestyrelsen ikke pt. er i besiddelse af. Bestyrelsen oplyser, at det vil være for tidskrævende at 
indsamle alt information om disse emner, men bestyrelsen opfordre derimod alle beboere til selv at 
lægge interessant information/links ind på hjemmesiden om disse emner, eller sende til Rikke 
Nørskov, så hun kan lægge det ind på hjemmesiden.  
 
Aage Christensen (nr. 110) oplyser, at bestyrelsen har snakket om, at grundejerforeningen skulle 
give et beløb til Resen Multipark. Inden det besluttes, vil det dog blive fremlagt på 
generalforsamlingen.  
 
Ole Lund (nr. 213) kommenterede fremmødet på generalforsamlingen, og at der tidligere har været 
en del flere til generalforsamlingen. Han spørger bestyrelsen om vi eventuel skal over på bank-
metoden med guleærter m.m.? 
 
Aage Christensen takkede for et godt samarbejde med Ellen Fritz Pedersen, samt hendes mange 
gode ideer.  
 
Ellen Fritz Pedersen takkede Ole Lund som dirigent, samt for fremmødet.  
 
 
 
Skive d. 25. marts 2009 
Rikke Nørskov/sekretær 
 
 
 
 
 
 
Formand Ellen Fritz Pedersen  Dirigent Ole Lund 




