
Grundejerforeningen af 1987 
 
Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016 i GF.  Rytterparken1987 
 
Dato:  Tirsdag den 22. marts 2016 
Tid: kl. 19.00 
Sted:  Hornslet Hallen, Mødelokalet. 
 
Antal husstande der var repræsenteret: 14 stk. med 17 fremmødte 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Lene Frederiksen blev valgt 
 
2. Bestyrelsens beretning 
  
Indkørsel ved nr. 45 
Efter mange mails og en meget lang reaktionstid fra Syddjurs Kommunes side, en reaktion som først kom, da der blev sendt et 
brev med posten (altså ikke en mail). (Når man kommunikerer på denne måde, skal Kommunen reagere iht. 
forvaltningsloven.) 
Der har været en kommunikation, hvor Syddjurs af uforståelige grunde pludselig ikke vil vedkende sig pligten til at fjerne 
indkørslen.  
Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at Kommunen ikke er pligtig til at fjerne indkørslen, men mere en bevidst strategi eller en 
svag forvaltning. Hvis startegien går ud på, at vi skal vurderer, om det er arbejdet/økonomien værd at sætte en jurist på sagen, 
så er det lykkedes. (Kommunikationen med Syddjurs Kommune kan ses ved henvendelse til Ulf Larsson Rytterparken 86)  
Der er givet en tilladelse til indkørslen. 
Der var en del snak på generalforsamlingen om, hvem vejen skal vedligeholdes af. Rasmus Peter fra andelsforeningen fortalte, 
at de i andelsforeningen ville sørger for, at de fremtidige ejere af nr. 45 selv skal stå for vedligeholdelsen. Det vil ske ved en 
skriftlig orientering, når andelen nr. 45 fremadrettet skifter ejer. 
Sagen lukker her vi gør ikke mere ved den. 
  
Sti ved tunnel 
Der er sendt en forsørgelse til Syddjurs Kommune om, de vil anlægge en sti, som Grundejerforeningen så overtager 
vedligeholdelsen af. Der er fortsat ikke kommet svar fra Syddjurs Kommune. 
  
Vintertjeneste pris indhentet hos Ingolf Rasmussens eftf. som I den forløbne sæson har forestået vintertjenesten. 
  
For at optimere det sparsomme og hårdt belastet parkeringsareal, er det blevet drøftet om en opmærkning af p-pladser skulle 
gennemføres nu. Der er enighed om at udsætte denne udgift til en eventuel omlægning af SF sten, hvilket også vil være mere 
rationelt. Der blev stillet forslag om, at der bliver mærket om med skråparkering ved det lille indhak ved andelsforeningen. 
Der vil formentlig kunne blive 8 p-pladser. 
 
Der er indhentet priser på omlægning af SF sten. Det vurderes, at vi bør vente et par år, inden vi begynder at oprette SF 
belægningen, hvilket vil medfører, at der er flere økonomiske midler og at vi i den proces kan lade store arealer omlægge. 
Dette medfører, at vi ikke skal “klat” oprette men kan få leveret et ordentligt produkt med en ordentlig kvalitet.  
  
Der er indhentet tilbud på klipning af skråning. Det vurderes, at den tilbageklipning som iht. aftalen om grøn vedligehold skal 
udføres een gang om året, er tilstrækkeligt. 
 
Der er et problem med vand ved Lone og Torben. Der løber overfladevand i på deres belægning og der er indhentet tilbud på 
at oprette foreningens belægning. 
 
     
Ansvarsområde for bestyrelsesmedlemmer i det forløbne år: 
 
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. 
 
Der er indkommet forslag om bortledning af overfladevand fra Rytterparken nr. 74. Det er en bortledning som vi I 
Grundejerforeningen er forpligtet til og som derfor er budgetsat og vedtaget. Der blev gjort opmærksom på, at Mary ved nr. 
62 også har problemer med overfladevand. 
 
 
6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 
 
På valg: 
Henrik Jensen, modtager ikke genvalg 
Ulf Larsson, modtager genvalg 
 
Ikke på valg: 
Annette Lindvald  
Anders Præst Andersen  
Jan Jørgensen 
 
 
Valgt som suppleanter er: 
Helle Olsen 
Laila i nr. 96 
 
Lene Frederiksen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Henrik Jensen. 
 
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  
Rie og Rasmus nr. 114 
 
9. Evt. 
 

- Der blev fremlagt et ønske om at næste års møde ikke bliver en tirsdag. 
- Der blev fremlagt ønske om at træerne langs jernbane og ved fodboldbanen bliver klippet ned, da de tager en del lys 

i haverne i svinget. 
- Der er alarm om rotter ved nr. 90. Der er blevet sat rottefælle op. 

 
 
Mødet sluttede kl. 20. 
 
Referent: Anders Præst Andersen 



 


