
 

 

Grundejerforeningen af 1987 
 

Referat af ordinær generalforsamling den 19. marts 2014 i GF.  Rytterparken1987 

 

Dato:  Onsdag den 19. marts 2014 

Tid: kl. 19.00 

Sted:  Hornslet Hallen, Mødelokalet. 

 

Antal husstande der var repræsenteret: 16 stk. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

Steen Thisted blev valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning 

     

Ved nærmere undersøgelser har vi erkendt at vi har vedligeholdelsen af stien til bondehuset. Vi har derfor ansvaret for 

vedligeholdelsen og har indhentet tre tilbud. Vi så os forpligtiget til at vælge det billigste. Stien er blevet færdig pr. 19-3-14. 

 

Kommunen har erkendt sig ansvaret for fejl i forbindelse med indkørslen ved nr. 45 og har tilbudt at retablere arealet på 

foranledning fra bestyrelsen i GF. Vi er i bestyrelsen endnu ikke færdig med at snakke om, hvorvidt den skal retableres eller 

om der evt. kan tinglyses et dokument med bestemmelser om vedligeholdelse. Der var umiddelbart flertal for at arealet skal 

tilbageføres til græsareal. 

 

Der bliver nævnt at stierne med sf-belægning trænger til opretning og i den forbindelse nævnes det, at stierne er det næste der 

står for tur. 

 

Ansvarsområde for bestyrelsesmedlemmer i det forløbne år: 

 

Det ses gerne at der indhentes tilbud på det grønne…… 

 

Vintertjeneste:  Jan Jørgensen, Rytterparken 80 

Grønne områder: Anders Præst Andersen, Rytterparken 50 

Arealer :  Henrik Jensen, Rytterparken 110  

Kasserer:  Annette Lindvald, Rytterparken 94 

Formand:  Ulf Larsson, Rytterparken 86 

 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Annette fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag og evt. indskud. 

Budgettet blev fremlagt  

 

Det fremlagte budget blev vedtaget med alle stemmer for. 

Antal brevstemmer ingen. 

 

5. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer. 

Der er kommet en indstilling til, at der ikke skal gasses unødigt op på knallerter og motorcykler. 

Det blev vendt på generalforsamlingen og det opfordres til, at man skal tænke sig om inden der bliver gasset op på knallerter. 

Der bliver samtidigt henstillet til, at hunde ikke står og gør unødigt, og at dens efterladenskaber samles op. 

 

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 

 

På valg: 

Henrik Jensen modtager genvalg  

Ulf Larsson modtager genvalg 



 

 

 

Ikke på valg: 

Anders Præst Andersen 

Jan Jørgensen 

Annette Lindvald 

 

Valgt som suppleanter er: 

Helle Olsen 

Lene Frederiksen 

 

Alle i bestyrelsen samt suppleanter er genvalgt. 

 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

Susanne blev genvalgt til revisor og revisorsuppleant blev Brian Olsen 

Begge revisorer genvalgt 

 

8. Valg af 2 medlemmer til legepladsudvalg  

Jeppe nr. 96 og Rasmus nr. 114 

 

9. Evt. 

-Der kom en opfordring til at parkering med biler og store maskiner ikke sker på græsarealerne. 

-Der kom en opfordring til at beboerne husker at rydde sne på deres egne fortov. 

-Der kom en klage over snerydning, da der er nogen, der oplever, at det sne der bliver ryddet kommer til at ligge så man ikke 

kan komme ud. I den forbindelse bliver der opfordret til at tage nogle billeder, så vi kan vise det til dem der rydder sne. 

-Der kom et forslag til plante noget grønt eller en hæk der kan stoppe ”trafikken” bag Steen Thisted. Det var ikke Steen, der 

kom med forslaget. 

-Der er blevet set nogen luskede person i Rytterparken og der bliver opfordret til nabohjælp og evt. en sms-kæde, Jan 

Jørgensen vil prøve at undersøge mulighederne. 

 

Der blev ikke valgt et festudvalg. 

 

Der opfordres til at alle der lufter hunde i Rytterparken fjerne hundens efterladenskaber. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på hjemmesiden www.rytterparken1987.dk, hvor der kan hentes mange oplysninger om 

grundejerforeningen. 

 

 

Mødet sluttede kl. 20:10 

 

Referent: Anders Præst Andersen 

http://www.rytterparken1987.dk/

