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G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 
w w w . f r u g t p a r k e n . d k  

 
Skive d. 14. oktober 2021 

 
Referat fra Ekstra-Ordinær Generalforsamling afholdt tirsdag d. 12.10.2021 kl. 19:00  

Klubben, Multihuset, Resen. 

  
Punkt 1: Valg af dirigent/stemmetæller. – Jens Aage Boesen, Nøddevej. 
 
Punkt 2: Forslag om ændring af §17 ændres til følgende ordlyd:  

Medlemmernes indbetaling foretages til foreningens konto, via PBS eller til kassereren, der 
indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller anden pengeinstitut på konto i foreningens 
navn. På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller 
næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige et af den ordinære 
generalforsamling fastsat beløb.  
 
Grundet der ikke var fremmødt tilstrækkelig antal medlemmer til vores generalforsamling i marts 
måned - kunne ovenstående forslag ikke blive endelig vedtaget, men skal behandles på en ekstra 
ordinær generalforsamling. Forslaget blev vedtaget på ordinær generalforsamling med alle fremmødte 
for forslaget. 
 
FORSLAGET vedtaget med alle fremmødtes stemmer 10 (11 fremmødte, men kun 10 
stemmeberettiget). 
 

Punkt 3: Eventuelt.  
Snak omkring: 
Støjmålingerne fra 26 – foretaget af Poul Risager Rasmussen, Hybenvej, som der henvises til. Samt frugtparken.dk – Støj – der arbejdes på 
sagen – fra d 31.03.2016 (findes under nyheder). 
 
Beboervejenes bredde. Sidste år meldte vi ud, at grundejerne skulle sørge for at klippe hæk i overensstemmelse med reglerne for 
området. Bestyrelsen er efterfølgende gjort bekendt med, at mange ny-tilflytter ikke er bekendt med, hvor deres skel er i forhold til 
beboervejene (vejene, som vi skal vedligeholde). Mange har den opfattelse, at skel er helt ud til asfaltkanten, da de har overtaget en 
grund, hvor hækken er klippet ind hertil. Efterfølgende er der blevet fjernet hæk, og nye indretninger har set dagens lys. Indretninger, som 
er beplantninger, stensætninger, hegn og lignende - og som desværre er rykket helt ud til asfaltkanten. Andre har fortsat med at klippe 
hækken, så den følger kantstenen langs asfaltkanten på boligvejene. 
Men vejene er 8 meter bredde, altså ca. 1 meter bredder i begge sider end det asfalterede. Og hele vejens bredde skal kunne betrædes 
eller vandres på ved møde eller gang ad boligvejene, da det er en del af vores alles vej. Og skal ikke være spærret med hæk, hegn eller 
stensætning ud for skellinje mellem grundene eller ud for grundene, da det er en del af vejen. Jf. Deklarationerne og Byplanvedtægterne 
(nr. 10 og 12) for området, så er vores boligveje udlagt i en bredde af 8,00 meter og forsynet med vende- og parkeringspladser. 
Der er altså en græsrabatkant langs boligvejen, så vejene bliver 8,00 meter i bredde - med undtagelse af det stykke med vende- og 
parkeringspladser, som er bredder, og som ikke har en ca. 1 meter kant ud mod vende- og parkeringspladsens side (mellem grund og 
boligvejs vende-/parkeringsplads). 

Kontrolopmåling af en boligveje viste 588 cm bred fra yderkant cementkantsten til yderkant kantsten modsatte side. Fælles boligvejen har 
altså 800 cm i bredde modregnet de 588 cm kant og asfaltbelagt del - en rabatkant på 212 cm /2 = 106 cm i hver side af vejen. 

Frugtnedfald, som tiltrækker bier, hvepse mm til fare for børnene. Ikke en opgave for grundejerforeningen.  

 
 
 

Formand: Per Kjelstrup.      Dirigent: Jens Boesen 


