
Grundejerforeningen af 1987 
 
Referat af ordinær generalforsamling den 17. marts 2015 i GF.  Rytterparken1987 
 
Dato:  Onsdag den 17. marts 2015 
Tid: kl. 19.00 
Sted:  Hornslet Hallen, Mødelokalet. 
 
Antal husstande der var repræsenteret: 13 stk. med 15 fremmødte 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Lene Frederiksen blev valgt 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Indkørsel ved nr. 45 
Kommunen har lovet at fjerne indkørslen hvis generalforsamlingen ønsker det. Eller at snakke med beboeren i nr 45, om hun 
ønsker at overtage vedligeholdelsen og få det tinglyst. Hvis det er tilfældet vil bestyrelsen arbejde videre med muligheden for 
at indkørslen kan blive liggende. Dette i henhold til §17 i vedtægterne. 
Bestyrelsen er enige om at man ønsker indkørslen fjernet, da generalforsamlingen ikke har godkendt indkørslen. 
  
Grøn vedligehold pris er afprøvet. 
Der er hentet priser hos tre leverandører. LK gruppen, Aktiv entreprise og Ingolf Rasmussen 
Ingolf Rasmussen var den mest konkurrencedygtige. 
 
Vintertjeneste priser er afprøvet 
Der er hentet priser fra to leverandører Ingolf Rasmussen og LK gruppen.  
Det var ikke to helt sammenlignelige tilbud men det blev vurderet at Ingolf Rasmussen var billigst og levere den bedste 
service. 
  
Bom ved sti ud for nr. 28 er fjernet 
     
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. 
Forslag som ikke er kommet skriftligt og som ikke er nævnt i indkaldelsen. Forslagene kræver alle at mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede og at 2/3 af de fremmødte stemme for, for at kunne vedtages.  
Alternativt at 2/3 stemmer for forslaget nu, så indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og 2/3 af de fremmødte stemme 
for, for at de kan vedtages. 



 
- Ekstra P-pladser ved nr 86 (Rytterparken betaler). Der kom forslag om p-båse, så udnyttelsen af p-arealet kunne 

blive bedre. I samme omgang kom der forslag om p-båse ved rækkehusene. Men der var ikke tilslutning til flere p-
pladser. Ingen stemte for. 

 
- Stiforbindelse ved den ny tunnel. Fra Rytterparken ved Mette & Lars til stien ved tunnelen. (Kommunen betaler).--- 

Fordele og ulemper blev vendt. 11 (13 personer) ud af 13 hustande stemte for at bestyrelsen søger om at Kommunen 
etablerer og betaler for stien. Grundejerforeningen står selv for vedligeholder. 

 
- Indkørsel ved nr 45 ?? Kræver nr. 45 vil overtage forpligtelserne. --- 5 husstande ud af 13 stemte for at behandle 

forslaget om at indkørslen kan blive. Der er således ikke stor nok tilslutning på generalforsamlingen. 
 
6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 
 
På valg: 
Annette Lindvald modtager genvalg  
Anders Præst Andersen modtager genvalg 
Jan Jørgensen modtager genvalg 
 
Ikke på valg: 
Henrik Jensen 
Ulf Larsson 
 
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 er blevet set rotter. Der er sat spyd i kloakkerne på afløbet ved rækkehusene langs banen. Der blev fortalt, at alle er 
forpligtet til at anmelde til kommunen, hvis man ser rotter. 
 
Vedr. indbrud blev der opfordret til, at man siger, når man er på ferie og at vi alle holder øje med hinanden. Smid en 
skraldepose i skraldespanden i den ferieramte bolig, ect. 
 
Det er ikke tilladt at brænde haveaffald af, ligesom det ikke er tilladt at smide haveaffald på baneskråningen. 
 
Der blev nævnt, at der er to skilte med ”legende børn” og generalforsamlingen finder ikke behov for, at der skal opsættes flere 
skilte. 
 
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. 20:30 
 
Referent: Anders Præst Andersen 
 

http://www.rytterparken1987.dk/

