
Grundejerforeningen af 1987 
 
Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2017 i GF.  Rytterparken1987 
 
Dato:  Onsdag den 29. marts 2017 
Tid: kl. 19.00 
Sted:  Hornslet Hallen, Mødelokalet. 
 
Antal husstande der var repræsenteret: 16 stk. med 20 fremmødte 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Steen Thisted blev valgt 
 
2. Bestyrelsens beretning 
  
Der er blevet udskiftet stolpe på stien ved nr. 88, da den var brækket og en stump stak op og var til fare for gående og 
cyklister. 
 
Der er blevet lagt afløb ved nr. 74, så vandet ikke løber ind i indkørslen og hindre af man kan gå tørskoet ind i huset. 
 
Der er opsat en skurvogn i haven ved nr 46,( dette er ikke lovligt), det er en løsning indtil hun finder et lokal, og giver besked 
til bestyrelsen hurtigst muligt. 
 
Et vandrør langs banen har været sprunget. Det medførte en del mudder og vand i området. Der er blevet fejet men asfalten 
ved skaden er fortsat ikke retableret. Asfalten bliver retableret når asfaltsæsonen går i gang. 
 
Vi har fortsat ikke hørt fra Syddjurs Kommune vedrørende etablering af ny sti ved den ny tunnel, Syddjurs Spildevand og 
Syddjurs kommune har brugt stien til at køre på. Når vejret tillader det vil de tromle det og så græs. 
 
Der er hentet priser på ny SF belægning. Den samlede pris er på kr. 3,0 mio. Der arbejdes videre på en billigere løsning.   
 
     
Ansvarsområde for bestyrelsesmedlemmer i det forløbne år: 
 
Vintertjeneste:  Jan Jørgensen, Rytterparken 80 
Grønne områder: Anders Præst Andersen, Rytterparken 50 
Arealer:  Lene Frederiksen, Rytterparken 88  
Kasserer:  Annette Lindvald, Rytterparken 94 
Formand:  Ulf Larsson, Rytterparken 86 
 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
Annette fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag og evt. indskud. 
Budgettet blev fremlagt  
 
Det fremlagte budget blev vedtaget med 14 stemmer for og 6 imod 
 
 
5. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer. 
Ingen 
 
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. 
 
 
 
 
 
6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 
 
På valg: 
Annette Lindvald, modtager genvalg 
Anders Præst Andersen, modtager genvalg 
Jan Jørgensen, modtager genvalg 
Blev genvalgt 
 
Ikke på valg: 
Ulf Larsson 
Lene Frederiksen 
 
Valgt som suppleanter er: 
Helle Olsen, nr. 84 
Laila, nr. 96 
Blev 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  
Rie og Rasmus nr. 114 
 
9. Evt. 
Der blev diskuteret hvordan skråningen skulle beskæres/klippes, flere forslag kom frem, det bliv på den bedste måde, så der 
tages hensyn til de beboer som bor tættes på nærbanen. 
Der blev spurgt om de 25000 kr til skråningen kun var et engangsbeløb på budgettet, det kan ikke gives et endeligt svar, da 
der kan komme andre udgifter, men det må næste års budget vise. 
Stien om mod de gule blokker, og stier i det hele taget, bedes efterses og gøres pænere. 
Beskrivelsen af gartner- og vinter tjenesten ønskes lagt op på hjemmesiden, det har den været før (det kommer den ikke da 
andre uden for Rytterparken ikke skal kunne se hvad der er aftalt) – henvendelse til bestyrelsen hvis man ønsker en kopi. 
Hækken ved boldbanen ønskes klippes ned  
 
Mødet sluttede kl. 2020. 
 
Referent: Lene Frederiksen 
 


