
Grundejerforeningen af 1987 
 
Referat af ordinær generalforsamling den 13. marts 2018 i GF.  Rytterparken1987 
 
Dato:  Tirsdag den 13. marts 2018 
Tid: kl. 19.00 
Sted:  Hornslet Hallen, Mødelokalet. 
 
Antal husstande der var repræsenteret: 14 stk. med 16 fremmødte 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Steen Thisted blev valgt 
 
2. Bestyrelsens beretning 
  
Der er foretaget klipning af skråning mod banen. Det burde være foretaget så alle interesser er blevet hørt. Der er bevaret store 
træer til skærm for letbanen og skråningen er klippet tilbage så belysningen har sin fulde effekt. 
I samme forbindelse er der udbedret belægning ved nr. 94 og græskanter på SF belægning er skåret. 
 
Containeren i nr. 46 er sat til salg, men den er ikke fjernet endnu. Bestyrelsen ser gerne, at den bliver fjernet inden sommer. 
Denne sag har kørt siden sidste generalforsamling. 
 
Der er medlemmer, der har henvendt sig for at få en privat P-plads. Dette kan ikke tillades, da P-pladser er for alle. 
 
En husstand har henvendt sig for at få refunderet en del af sin betaling til GF. Dette i forbindelse med salg af hus. Dette er GF 
uvedkommende. Et sådant mellemværende er en sag mellem sælger og køber. 
 
Der er hentet tilbud på vintertjeneste igen. 
 
En campingvogn har stået på en P-plads længe i området. Det er ikke fordi, at der ikke må stå campingvogne på P-pladserne i 
sæsonen, men det må ikke få karakter af opmagasinering. Campingvogne skal stå på egen grund, som udgangspunkt. 
 
Vore græsplæner bliver brugt som vendeplads. Dette er ikke hensigtsmæssigt uden for vækstsæsonen, da det danner mudder 
som skylder ud på belægningen, så venligst undgå dette. Græsplænerne kan bruges som P-plads men sørg for at kør direkte 
ind og direkte ud uden at køre rundt plænen, da dette slider meget på plænen. 
 
     
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 
Lene (afløser for 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 to stemmer imod 
 
 
5. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer. 



Der blev stemt om prioritering i forhold til hvad der er af økonomi til forbedringer i budgettet. 
 

1. prioritet er ral på smat sti 
2. prioritet er markering af P-pladser 
3. prioritet er bom ved grønt område mod nord – det skal undersøges, hvordan bommen skal se ud. Og der overvejes 

om der skal sættes mere end én bom langs stien igennem Rytterparken. 
 
 
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: 
Ulf Larsson, modtager genvalg 
Lene Frederiksen, modtager genvalg 
Blev genvalgt 
 
Ikke på valg: 
Annette Lindvald 
Anders Præst Andersen 
Jan Jørgensen 
 
 
Valgt som suppleanter er: 
Henrik, nr. 110 
Lone, nr. 74 
 
7. Valg af revisor og revisor suppleant 
Steen Thisted nr. 110 blev valgt til revisor og revisorsuppleant blev Winnie nr. 70. 
 
 
8. Valg af 2 medlemmer til legepladsudvalg  
Rie og Rasmus nr. 114 
 
9. Evt. 
Det blev nævnt, at distriktsrådet gerne vil have input til, hvad der kan gøres for de unge mennesker i byen. Det opfordres til at 
henvende sig til distriktsrådet, hvis man har nogle gode idéer. 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.20. 
 
Referent: Anders Præst Andersen 
 


