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Grundejerforeningen Petunia 

Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 28. marts 2022 i Resen Sognehus 

 

Der var 34 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: 

Et stille og roligt år er gået, med Corona som uindbudt gæst igen, så det har været småt med 
sociale aktivitet. Rengøringsdag og Sant Hans har også i 2021 været aflyst, nu satser vi på at 2022 
viser sig fra den gode side, så vi kan genoptage vores traditioner. 

Bestyrelsen har haft nogle opgaver, som blev drøftet ved sidste generalforsamling, der skulle følges 
op på. Gadespejlet, er efter vedholdende kommunikation, blevet accepteret af både politi og 
kommune og vi har en forventning om at den snart bliver sat op. Det var dog ikke uden sværdslag, 
både kommune og politiet mente at hvis vi kørte efter reglerne så var der ingen problemer, måske 
de har ret . Belysning op langs stien der går mellem andelsboligforening og videre ned mod 
vandet er også sat i gang, stien er kommunal, så det bliver dem der står for 
etableringsomkostningerne og vedligehold af disse. 

Biodiversitet, nogle fra bestyrelsen har deltaget i en informationsaften på strandtangen omkring 
etablering af vild med vilje, det er ikke noget man slipper let om ved, det kræver et godt forarbejde 
af jorden, da den jord vi har ikke umiddelbart egner sig, til det mange af os betegner som vild med 
vilje. Det projekt som turistforeningen og kommunen har arbejdet på, er strandet, det betyder at vi 
ikke bliver en del af dette projekt. 

Fjernvarmen er på vej ind i området, det kunne nok ikke være mere belejligt, når vi ser på prisen på 
gas lige nu. Der arbejdes på at få hele området med på fjernvarmen, ansøgningen er sendt ind, så 
nu er der kun at vente og håbe at de ældste gasfyr holder så længe. Der er en forventning om 
etablering af resten af området i foråret 2023.  

Det stykke af Jens Laursensvej som vi har vedligeholdspligten på er asfalteret og der bliver lige nu 
lagt sidste hånd på den bom der kommer lige efter indkørsel til nr. 10. Den skal forhindre bilkørsel 
på stien, da det vil ødelægge stien og give os udgifter til vedligehold.  
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”Gården” som sidste år blev solgt, er blevet renoveret og er nu bolig for 2 familier, der er desuden 
udstykket en grund, hvor der skal bygges et nyt parcelhus på. Udbygningerne bliver i disse dage 
revet ned. Det betyder at vi kommer til at mangle et sted til vores traktor, vi har fundet en 
kortsigtet løsning på Marienlyst, men da den også skal rives ned, så er vi nok kun reddet resten af 
året. Skulle der være en af vores beboer der kender nogen, i nærheden, som har mulighed for at 
”låne/leje” en garage ud så sig endelig frem. 

Når alt andet er unormalt, så er det rart at kunne se noget normalt og det er vores grønne arealer, 
de står velplejet som altid, tak for det Christian. Vi har haft en ekstern person til at klippe lidt ned 
og ind på vores arealer. 

Vores dialog med Skive kirkegård har båret lidt frugt, der er blevet renset ud på nordsiden af 
kirkegården, det har givet lidt lys, både på stien men også til nogle af beboerne, nu er det 
spændende at se når træerne springer ud, om der stadigvæk er lys til, men små skridt har også ret. 

Multihallen har fået ny hjemmeside, derfra kan man tegne et medlemskab og betale sit 
kontingent, som er på 200 kr. Jeg vil gerne opfordre til at vi alle melder os ind, det er en lille ting 
som har stor betydning.  

Vi bor i et attraktivt område, det der kommer til salg er stort set solgt med det samme, der er flere 
familier der er på udkik efter en bolig her, men må gå i venteposition, da der ikke er nogle huse til 
salg, lad os alle sammen hjælpe hinanden med at bibeholde dette ry, hjælp og pas på hinanden og 
vores kvarter. 

 

Der var efter beretningen følgende bemærkninger til denne. 

Flemming () spurgte hvordan tilslutningen var mht. fjernvarme i området, som ikke tilbydes i første 
omgang. Dorte kunne oplyse, at det ser fint ud, men at det i sidste ende afhænger af den enkelte stikvej. 

David (131) meldte klar til at hjælpe med gravearbejde mv. ved nyetablering af grønne områder. 

Milling (222) efterlyste opretning af de grønne områder/stier langs kirkegården. Der er spor efter køretøjer 
pga. beskæring i buskads. Den opgave tager grundejerforeningens bestyrelse sig af.  

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisoren 

Pernille Andreasen gennemgik det udsendte regnskab i detaljer. 

Poul (107): Er det et krav om, at man skal være medlem af grundejerforeningen? Ja. Det skal man. 

Regnskabet blev godkendt. 
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4. Vedtagelse af budget 

Pernille Andreasen gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede forslag til budget for 2022.  

Der var ingen kommentarer til budgettet. 

Budgetforslaget blev godkendt.  

 

5. Forslag om ændring af vedtægter: Bestyrelsen foreslår, at grundejerforeningens vedtægter ændres på 
følgende to punkter: 

a) Kap. 6 ”REGNSKAB OG REVISION” – ÆNDRES TIL - ”REGNSKAB”. 
b) § 21 Stk. 3 Regnskab tilstilles revisor inden d. 12, og skal af denne være revideret såvel talmæssigt 

som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegnelse kan udsendes til medlemmerne 
samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen - ÆNDRES TIL - Revisor assisterer med opstilling 
af regnskabet, således det kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

Der var stort flertal for at vedtægterne ændres. Der var dog ikke det fornødne antal medlemmer til stede til 
at kunne ændre vedtægterne i første omgang, hvorfor der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 
indenfor en måned. Her kan forslaget vedtages, ”når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de 
mødendes tal er for forslaget.” 

 

6. Vild med vilje. Forslag fra bestyrelsen: Med afsæt i drøftelserne fra generalforsamlingen 2021 har 
bestyrelsen undersøgt forskellige muligheder. Vi forslår, at der bliver afsat 30.000 kr. på budgettet 2023 til 
at etablere 1-2 grønne øer på området mellem stien og jordvolden ud mod Furvej. Øerne skal beplantes 
med hjemmehørende danske buske, idet dette vil være passende i forhold til vores områdes jordbund og vil 
kunne skabe såvel en øget biodiversitet samt give området et varieret udtryk. 

Forslaget kom til afstemning. 26 for og 24 imod. Forslaget er vedtaget. 

 

7. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne 
 

a) Jeg vil gerne foreslå at infotavlen fjernes. Indsendt af Poul Erik Virenfeldt. 

Stort flertal for forslaget. Infotavlen fjernes. 

 
b) Jeg foreslår at vi (grundejerforeningen Petunia) overtager trailerpladsen ved Begonievej, fra Skive 

Kommune. Grunden er til tider pladsmangel til vor egne. (beboere på Petuniavej). I øjeblikket kan 
alle uanset tilhørsforhold bruge pladsen og vi kan intet gøre. Hvis vi overtager pladsen kan vi sætte 
skilte op og herefter melde uvedkommende til politiet. Det burde give nok plads til ”vore egne” så 
vi undgår at udvide vores område med yderligere parkeringspladser. Indsendt af Poul Hansen 107. 

Poul (107) begrundende sit forslag. Dorte (208) fortalte om bestyrelsens hidtidige kommunikation med 
kommunen angående pladsen. May (180) vil være ked af at skulle gå og holde øje med, hvem der har lov til 



 
 

4 
 

at holde der. Annette (201): Kan man sætte en bom op dernede og folk kan investere i en nøgle, så er det 
kun dem som bor her og som har ”købt” en nøgle, som har adgang til området. Gurli (119): Vi behøver ikke 
gå og holde øje med det. Grete (115): God ide med bom. Mange har fået stjålet trailere dernede. Lone 
(220): Utroligt som vi går op i p-plads og ikke biodiversitet. Robert (105): Vi skal ikke rende og tjekke, men 
kan holde øje, hvis nogen har holdt der længe 

Forslaget kom til afstemning: 26 stemmer for. 18 stemmer imod. 2 undlod at stemme. Dvs. bestyrelsen skal 
arbejde for at overtage parkeringspladsen, såfremt vi får tilladelse til det af kommunen. 

 

8. Valg af bestyrelse 

På valg til bestyrelsen: 

 Pernille Andreasen, nr. 164 (modtager ikke genvalg) 
 Jens Kristensen, nr. 114 (modtager genvalg) 

Der var 3 kandidater til bestyrelsen, hvorfor det kan til skriftlig afstemning med følgende resultat: 

 Per Flemming Laursen (119) – 28 stemmer - ikke valgt 
 Jeanette Breinholt Johannesen (224) – 29 stemmer - valgt 
 Jens Kristensen (114) – 43 stemmer - valgt 

 

9. Valg af revisor 

BDO blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt 

Annette (201): Skandale at hundenes efterladenskaber ikke samles op. Folk kan ikke være sig selv bekendt. 

Grete (115): Når vi ser nogen, som ikke samler op, så bør vi sige det til dem. 

Henrik: Også et problem med snusposer.  

 

Skive d. 28-03-2022 

May Rømsgaard/sekretær 

 

 

Formand Dorte Kristensen   Dirigent Helge Pedersen 


