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Lørdag d. 1. juni 2013 
 
 
Bjarne K. Hansen bød velkommen og takkede samtidig for det fine fremmøde tidligere på 
dagen idet vi havde vores anden forårsvejdag. 
Sidst i referatet vil der være en kort omtale af forårsvejdagen. 
 
Valg af dirigent: 
Erik Bisgaard blev valgt til dirigent. Erik kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet. 
 
Formandens beretning: 
Endnu et år er gået som dronningen ville sige, så hvorfor ikke forsætte i vanlig Magrethe 
stil med et lille tilbage blik. 
Først skal der lyde stor TAK til Jer der mødte op til den årlige vej dag og ydede en stor 
indsats.  
Der blev virkelig gået til sagen, med saks, skovl, rive osv. 
Vi kan nu også se at vejen i år er i en virkelig god stand, så det store beløb vi valgte at 
bruge er givet godt ud. 
Det lykkedes os i efteråret at finde endnu flere skel pæle, 
Så det nu er nemmere at fælde træer og buske som er til sene for udsigten. 
Vi har valgt at omlægge stien i mosen så det vil være nemmere at færdes der, uden at få 
våde sko, men også så det bliver nemmere at holde stien med græsslåning. Jeg har 
efterhånden siddet fast nogle gange og måtte have hjælp til at komme fri. 
Vi har forsøgt en rute som vi syntes var bedst, skulle der imidlertid være grundejere som 
syntes vi er kommet for tæt på vil vi gerne i dialog omkring dette. 
Der kan nemt opstå situationer hvor man ikke er enig eller syntes at ting kunne laves 
anderledes. 
Der er derfor et ønske fra bestyrelsen omkring henvendelser, at dette forgår pr. mail eller 
brev og hvis dette ikke er muligt så til undertegnede.    
Så vil vi tage det op hurtigst muligt, senest på næste bestyrelse møde. 
Vi håber på stor forståelse omkring dette.  
Vi må også i bestyrelsen gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at fælde træer og buske 
på fælles arealet uden samtykke fra bestyrelsen. 
Har man fået en tilladelse skal grene og træ bortskaffes. 
Vi har desværre oplevet at træer og buske fældet på egen grund er henkastet på 
fællesarealet. 
Og da vores område ligger i landzone er afbrænding tilladt mere herom på Skive 
kommunes hjemme side. 
Der har ligeledes været afholdt et møde med Skive kommune og renovation selskabet om 
affalds sortering. Flemming deltog han vil under evt. give en kort tilbagemelding fra dette 
møde. 
Til sidst skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen for godt og veludført arbejde, 
i særdeleshed Lars for sin store indsats og mange timer i mosen. 
Men også Flemming som altid har styr på referater, indkaldelse mm. 
Og kasserer - Jens som altid har styr på økonomien, han er en anelse svær at få penge ud 
af?? På den gode måde.  
Og ikke at glemme Jytte som man altid kan få en hjælpende hånd af, --- Når hun ellers er i 
DK 
En stor tak for endnu et år her i Grønnedal 



Jeg vil slutte af i Magrethe stil, ”Gud bevare Danmark”. 
Jeg vil nu hellere sige FRANDSEN bevare og pleje vejen   
 
Kommentar til formandens beretning: 
Der var spørgsmål til afbrænding her henviste formanden til Skives Kommunes 
hjemmeside. 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
     
Regnskab: 
Jens gennemgik regnskab for 2012 og budget for 2013. 
Vedlagt. 
 
Kommentar til regnskab og budget: 
Enkelte havde spørgsmål til vejudgifter på 8000DKK, her redegjorde Jens for beløbet idet 
han mente det var bedre at budgettere for meget end for lidt. 
Regnskab for 2012 og budget for 2013 blev herefter godkendt. 
 
Valg til bestyrelsen: 
Jens Olsen og Lars Thomassen var på valg, begge blev genvalgt. 
 
Valg af suppleant til bestyrelsen: 
Poul Erik Tromborg modtog genvalg. 
 
Valg af revisor: 
Keld Lind modtog genvalg. 
 
Valg af revisorsuppleant: 
Ejler Andersen i nr. 24 blev valgt. 
 
Forslag til afstemning: 
Forslag fremsat af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen havde foreslået at optage Jesper Rosgaard Muslingevej 7 som medlem. 
Generalforsamlingen stemte for forslaget, herefter er Jesper optaget som medlem af 
grundejerforeningen Grønnedal. 
  
Forslag fremsat af bestyrelsen. 
Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen udsendt forslag til vedtægtsændringer. 
Forslaget blev forkastet. 
Vedlagt ændringer til ”forslag til vedtægtsændringer”, næste afstemning foretages på en 
ekstraordinær generalforsamling samme dag som vejdag i september. 
 
Eventuelt: 
Under eventuelt oplyste formanden at der var hjerte starter kursus ved Lyby Strands 
cafeteria om søndagen d. 2.6.2013 og opfordrede de fremmødte til at deltage i dette 
kursus. 
 
Tak til formanden og Yrsa for at lægge lokaler til og stå for arrangementet, og som lovet på 
generalforsamlingen 2012 havde Bjarne sørget for godt vejr. 
 
 
 


