
 

  

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. 28. marts 2012 

 

Referat fra Ordinær Generalforsamling afholdt Tirsdag D. 27.03.12 kl. 19:30  
på Resen Skole. 

  

Punkt 1: Valg af dirigent. – Grete Lis Pedersen, Hybenvej. 28 personer til stede. 25 stemmeberettiget, hvoraf en var ved fuldmagt. 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende hovedpunkter op: 

 Fejning - er bestilt 
 Indsamling af papir 
 Legepladserne i området - 6 gode legepladsområder i vores forening. 
 Vedligeholdelse af grønne områder 
 Sankt Hans Aftenen  
 Godt Naboskab - Anbefalinger sendes til bestyrelsen mindst 1 måned før Sct. Hans, hvor der sker uddeling - se vores hjemmeside. 
 Liv i Resen Vinde 
 Vedligeholdelse af stier og veje 
 Støjgruppen 
 Trafikrådet i Resen 
 Resen Multipark  
 Vintervedligeholdelse  
 Nye tiltag fra medlemmerne 

FREMOVER vil Forindkaldelsen, referat/beretning findes på vores hjemmeside – www.frugtparken.dk (link ses på hjemmesiden). 
Fra salen blev der forespurgt nærmere omkring dette. Foreningen har mulighed for at spare på disse udgifter. Indkaldelsen til 
generalforsamlingen vil fremover stadig blive rundsendt til medlemmernes postkasse.  
 
Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2011, samt knyttede kommentarer hertil. 
Regnskabet godkendt. 
 
Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.  
Forslag fra Tine Jacobsen og Per Jensen samt Marianne og Torben Sørensen. Parterne ønskede legepladsen mod vest ved Druevej forbedret 
for ca. 66.000,00 + montering. Forslaget debatteret.  
Forslaget sat til afstemning - 9 for - 10 imod. Forslaget nedstemt. 
 
Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent. 
Budget opridset af kassereren. Kontingent foreslået uændret kr. 800,00. Vedtaget.  
 
Punkt 6: Valg af Kasserer.  Benny Kirkegaard genvalgt. 
 
Punkt 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Ole Olsen genvalgt. 

 
Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt. 

 
Punkt 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt. 
 
Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21- genvalgt. 
 
Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-. 
 
Punkt 11: Eventuelt:  

 Debat omkring hundeposer - hvis man samler sin hunds lort op i en pose, så bedes posen medtages til en affaldsspand. 
 Stor ros til Ove Raabjerg for sin store arbejde med at holde sti og græs nord for vores område. 
 Manglende dræn ved Kirsebærvej-Frugtparken. Bestyrelsen tager kontakt til Skive Kommune. 
 Haveaffald - skal køre på lodsepladsen og ikke over på den vestlige side af Frugtparken. 
 Øldåser og hvidvinsflasker i stort tal ved Nøddevej - medtage egen affald til egen affaldsspand. 
 Legepladsdag - formentlig d. 19. maj. Følg med på hjemmesiden. 
 Almindelig snak – og hyggeligt samvær.  

 

 

 
 

 

http://www.frugtparken.dk/
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Grundejerforeningen Frugtparken 


Formand Per Toft Kjelstrup 
Nøddevej 41 

7800 Skive 


Tlf: 97 51 01 13 
 

For Året 2011 / Udskrevet 20. marts 2012 

 

Indledning: 
Der er sket en del i 2011 i Danmark. Ja i hele verden. Nogle af de ting, som springer en 
lige i øjet fra Skive var: 

 
Det blev rigtig vådt.  
Fredag den 14. januar 2011 både regnede og 
smeltede det. Det betød, at mange borgere måtte ud 
for at kæmpe mod mulig oversvømmelse. Kampen 
fortsatte lørdag. Skive Folkeblad-fotograf Steen Don 
tog i weekenden blandt andet dette billede. 
 
Skive Festival  
Skive Festival har stadig ikke lanceret flere store 
udenlandske navne til årets festival. Til gengæld 
præsenterede festivalen i denne uge 15 nye danske 
navne - blandt andre De Eneste To, Carpark North, 
L.O.C og Veto – skrev Skive Folkeblad. 
 
 

Krig i Skoven 
Fra lørdag den 25. juni til søndag den 26. juni 
gennemførte en deling fra Politihjemmeværns- 
kompagni Skive-Krabbesholm en øvelse, der bød på 
både angreb og forsvar. Øvelserne var livagtige, og 
gav delingen erfaringer, den kan bruge til de mange 
opgaver, den får af politiet. Casper Jacobsen, fotograf 
på Skive Folkeblad, kiggede forbi og tog disse billeder. 
Spøttrup  
Spøttrup Turistforening afviklede den 13. og 14. 
august et ”Historisk marked” på og ved Spøttrup 
Borg. 1600 voksne og mange børn besøgte markedet. 
Skive Folkeblad-fotograf Casper Jacobsen tog disse 
billeder. 
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Men vi vil nøjes med at komme ind på det der skete i vores lille andegård her i 
frugtparken. 
 
- Fejning: 

Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden 
konfirmationerne, som er i slutningen af april måned. 
Sandet vil blive kørt på vores kælkebakke nedenfor 
Nøddevej. 
Vi var ikke helt tilfredse med fejningen i 2011 – og Jens 
havde dag også en snak med vores leverandør. 
 
 

 
 
Indsamling af papir: 

Aftalen med 8. klasserne på Resen skole 
fortsætter – om indsamling og oprydning af 
papir i området. Husk haveaffald skal til 
Kåstrup og lad være med at smide affald rundt 
i vores område. Husk også at spænde det 
ordentlig på traileren, så det ikke falder af, når I 
kører af sted med det. 
 

- Legepladserne i området: 
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Vi har stadig 6 gode legepladsområder – Nedenfor Nøddevej – Nedenfor Kirsebærvej – i 
begge ender af Hybenvej – nedenfor Druevej – og ved Brombærvej. 
Der findes yderligere to legeområder – en ved Druevej – og en ved Hybenvej.3  
 
For 3 år siden gennemgik vi vores legepladser – og fandt behovet dækket med den 
indretning, som vi har i dag. Vi har nu udfoldelsesmuligheder for alle aldre med de 
legeområder, som findes over hele vores område nu. 
 

- Nedenfor Nøddevej: 
Petang-banen er klar.  Fik nyt belægning/ 
grus i 2011 på vores arbejdsdag d. 21. maj 
2011. Denne henvender sig til voksne i alle 
niveauer. 
 
 
 

 

Multibanen bliver flittig brugt – selv med sne på banen her i februar var der masser af 
børn, som har glæde af banen.  
A-Sport gav banen yderligere et løft, da de ved sidste års arbejdsdag gav net til tennis til 
banen. Vi er i gang med at få fremstillet en kasse, som nettet kan opbevares i. Nøgle til 
kassen fås ved henvendelse til Jens Boesen. Denne legebane henvender sig til alle også 
større børn og voksne og seniorer. 
 
- Nedenfor Kirsebærvej: 
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Legepladsen fik sidste år et tiltrængt 
”ansigtsløft”. Heine Serritslev Jørgensen fra 
Kirsebærvej 7 var sjakbajs for beboer, som 
hjalp med omkring oprydningen og 
renoveringen af pladsen. Vi fik repareret 
nettet, de gamle mål blev fjernet, gyngerne 
blev repareret med nye tov og bunden rettet 
til, kanten ved Vollybold-banen blev fræset 
og nettet igen opsat, der kom en helt ny 
klatrestativ fra Kompan, skibet blev 
repareret, renset og malet, Sandkassen blev 

renset og fliserne blev igen synlige, Borgen blev vasket i autoshampo og renset, 
Rutsjebanen fik to nye sider og sidste men ikke mindst – Huset blev malet, så alt stod 
flot og fint. 
Legepladsen dækker også de unge og voksne med Volly-banen. 
 
- Hybenvejs legepladser: 
Legepladserne fik begge ligeledes et opløft sidste år. Henrik Nielsen Dalsgaard fra 

Hybenvej var her chef for oprydningen 
ved rækkehusenes legeplads, som kom til 
at tage noget længere tid – end de 
hjælpende havde regnet med. Men 
legepladsen er nu i meget fin stand. 
Vipperne er nu fjernet, den gamle bænk 
er repareret, Firkløveren er repareret med 
ny top og Rutsjebanen har fået repareret 
kanten. Og så er der kommet en 
sansegynge – også kaldet Rede, samt en 
babygynge op. 

Sidste men ikke mindst – så kom der et 
tårn med rutsjebane op, som der først 
blev indkøbt på selve dagen. Grunden 
hertil var, at reservedele fra Kompan ikke 
var leveret til tiden – og folk skulle jo have 
noget at lave. Samtidig var der tilbud hos 
XL på tårnet.  
Legepladsen er til lidt større børn – og 
særlig mindre børn – med mulighed for 
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boldspil på de små mål. 
 
Nedenfor Hybenvej er der opstillede forholdsvis nye legeredskaber. Her skal vi have set 
på gyngerne, hvor en af stolperne ikke har det så godt længere. 
En legeplads med flere muligheder for børn.  
 
- Druevejs legepladser:  

 
Her er sandkassen forholdsvis nyrenoveret, hvilke alle sandkasser i øvrigt er - og der er 
opstillet to mål i 2008. Legepladsen er i fin stand. Dog er der et par beboer, som synes vi 
skal have ordnet ved legepladsen. Så det kommer vi formentlig ind på under ”Forslag” 
under generalforsamlingen. Gyngerne skal have nye sæder i lighed med sæderne, som 
findes på gyngerne på Kirsebærvejs legeplads. Og så skal kanten af sandkassen kostes. 
På Druevej findes tillige på fællesområdet "Stadion". 

Målene er i meget dårlig stand - men er på vej til at blive skiftet. Der er kommet nye mål, 
som er på vej til at blive udskiftet. 
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- Brombærvejs legeplads: - den er helt i orden. 

 
 
Vi høre gerne, hvis der skader på 
legeredskaberne på alle pladserne, så vi kan 
få det udbedret, inden skaden bliver alt for 
omfattende.  
 
 

I lighed med sidste år – vil vi lave en legeplads-dag, hvor vi i bestyrelsen vil rense og 
rengøre Multibanen, medens vi vil være med omkring legepladserne. Vi håber på 
opbakning – som sidste år – med at få malet og rengjort legeredskaberne, få ordnet 
kanterne omkring legeredskaberne og almindelig vedligeholdelse af legetingene. Vi 
håber på tilslutning til formænd til legepladserne – senere under eventuelt. 
Alle, som hjalp med på oprydningsdagen d. 25. maj 2011, skal have tusinde tak. Vi håber, 
som førnævnt, - at I vil være hjælpere igen i år. Vi lover igen rundstykker og en afslutning 
med sodavand, fadbamser og grillpølser, som sidste år. Under eventuelt til 
generalforsamlingen vil vi vælge de kontaktpersoner, der vil være koordinator på dagen. 
Forventet arbejdsdag bliver igen i maj – nærmere d. 19. eller 26. maj 2012. Men det 
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kommer vi til. 
 
- Vedligeholdelse af grønne områder mm: 

Rydning af hegn – Vi stoppede nedklipningen i foråret – 
2010 - indtil vi havde en ny aftale.  
Vi er godt tilfreds med Produktionsskolens arbejde, og 
de er rimelige til de småjobs, som skal gøres ud over 
vores maskinklipning. 
Vi har fået en ny aftale omkring maskinklipning af de 
grønne områder, som er startet allerede fra d. 2. marts. 
Der vil på skift over år blive klippet udvendig og 
indvendig på vores grønne områder.  
 
Og husk at holde øje med kloakkerne – der nemt kan 
være fyldt med blade. 
Græsslåningen kører også godt – med rimelige 
intervaller.  
 

 
- Sankt Hans Aftenen:  

Den var meget vellykket sidste år, hvor der kom mange 
mennesker. 
Sankt Hans Festen er nu blevet en tradition og vil også 
blive afholdt i 2012 – og i år er det en lørdag.  
Bestyrelsen takker de frivillige, som villig tager en tørn 
for dette gode arrangement.  
Tusinde tak for den store opbakning til arrangementer 
blandt medlemmerne.  

Det er dejligt at se, at mange har fået tradition for at møde ved vores bålplads denne 
aften – Nu er det så spændende, hvem der bliver båltaler i år. Er der nogen, som har et 
godt emne, vil vi meget gerne høre det. 

 
Godt Naboskab: 
Forud for båltalen sidste år fik vi uddelt Pokalen "Godt Naboskab", som blev 
skænket af Resen Børnehave co./ Leo B Rasmussen ved foreningens 25 års 
jubilæumsfest. Der var jo servitutter med til Pokalen, og er rettet. Kravene 
er nu som følgende: 
Uddeles forud for båltalen Sct. Hans Aftenen af vores båltaler til den 
"stikvej", som har vist størst mulig naboskab. Pokalen er en vandrepokal. 
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Ved naboskab forstås imellem de huse/boliger, der er i en stikvej. 

 Sammenhold 

 Aktiviteter 

 Stabilitet 

 Kreativitet 

 Storsind 

 Frugtsomlighed 
En stikvej kan anbefale sig selv eller andre skriftligt til den siddende grundejerforenings 
bestyrelse minimum en måned før Sct. Hans aftenen. 
Bestyrelsen vælger efter anbefalingerne en stikvej til vandrepokalen. Med 

vandrepokalen følger en overraskelse fra foreningen. 
Stikvejens Navn og numre indgraveres i pokalen med årstal. 
En stikvej vinder pokalen til ejendom efter at have fået pokalen 
5 gange i alt eller 3 gange i træk. 
I 2011 havde vi tre kompetente ansøger til Pokalen. Citroenvej, 
Hybenvej 29-41, og Nøddevej 38-60. Alle var meget fint 
anbefalet med rigtige gode argumenter. Vinderen af pokalen for 
2011 blev Hybenvej 29-41. 
HUSK: En stikvej kan anbefale sig selv eller andre skriftligt min. 1 

måned før Sct. Hans aftenen.  
 
 
- Liv i Resen Vinde:  

Foreningen har vist endnu ikke fastlagt nogle 
arrangementer i 2012. Ole Olsen sidder i bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Vedligeholdelse af stier og veje:  
Vi har jo vores faste aftale med firmaet Ove Arkild - 
om gennemgang af vores veje - med returmelding til 
Ole Olsen. Vi vil selvfølgelig også selv komme rundt i 
2012. 
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Hvis man ser skader på asfaltbelægningen på vores stikveje, så send lige en mail, så vi 
kan bringe det videre. 
 
Med hensyn til stien langs Brombærvej, så er det kommunens. Ligesom vedligeholdelsen 
af stamvejen. Kommunen skønner ikke, at der er skader eller sætninger, som er farlige. 
Der vil ikke ske en forbedring af stien pa nuværende tidspunkt (2010). 
I sommeren 2009 blev der lagt nyt asfalt pa stamvejen Druevej, og de øvrige veje i 
området vil indgå i de løbende, årlige prioriteringer kommunen foretager pa 
asfaltområdet. Mig bekendt blev der ikke asfalteret i 2010 eller i 2011. Vi har derfor 
rykke for planen, så vi kan se, hvornår de øvrige skal asfalteres.  
 
Vedrørende busskurene - Sidste reparation af skuret nedenfor Nøddevej mangler stadig. 
Det har Marienlyst dog lovet at tage sig af. Hvis det ikke lykkedes i år, vil skuret eller 
stoppestedet blive slettet i lighed med stoppestedet ved stien til golfbanen. Med mindre 
vi ønsker skuret bibeholdt. Så må vi selv betale for renoveringen af denne. Vi håber på, 
at der var nogle beboer, som på vores oprydningsdag – kunne male skuret i de farver, 
som de øvrige busskurer har. Men lad os nu se. 
 
Fortov ved rækkehusene smuldre. 
Mogens Kortsen, Hybenvej 67, havde huller i fortovet ud for adressen. NP har udbedret 
fejlen i starten af 2011 og fortovet skulle nu igen være i orden. 
Oplysning fra beboer omkring fortov ud for adressen, Hybenvej 48-50, hvor fortovet 
smuldrer. Vi har bestilt NP (Niels Pedersen), til at give tilbud på udbedringen af 
fortovet, så vi også får dette i orden inden sommeren. Måske skal hele fortovet 
udskiftes. 
 
- Trafikrådet i Resen:  
Der har desværre ikke været afholdt møder sidste år. Men vi håber på, at samles igen i 
løbet af året, hvor vi gerne skulle have evalueret på vores tunnel under Furvej. 

 
Nogle af de punkter, som vi stadig gerne vil have 
drøftet i rådet er: 
- Asfaltering af hele stien fra Druevej/Hybenvej øst 
om området fra og med vejen ned langs skolen og 
videre mod nord til Ove Råbjerg, der hvert år 
ødelægges af vinterbekæmpelsen - samt stien nord 
for Nøddevej. Særlig set i lyset af, at der kan blive råd 
til en cykelsti flere kilometer ud af Furvej. 
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- Resen Multipark: 
Bestyrelsen er også repræsenteret i foreningen Resen 
Multipark med en ad-hoc medlem. Foreningen Resen 
Multipark arbejder fortsat med planlægningen af en 
multipark, som placeres ved Resen skole – nord for 
skolen. Parken skal indeholde en række faciliteter, hvor 
man kan dyrke sport, leg og fællesskab i grønne 
omgivelser. Tingene skrider langsomt frem, men dog 

stabilt. I øjeblikket er man i gang med borgerindsamlingen – og yderligere er der et 
arrangement under udvikling i dagene omkring 15. 16. og 17 juni ved skolen. Sæt kryds i 
kalenderen.  
Foreningen Resen Multipark har oprettet en hjemmeside, som for nuværende findes på 
følgende adresse: www.resenmultipark.dk/  
 
- Støjgruppen: 

Støjgruppen har følgende besætning: 
Benny Kirkegaard, Frugtparkens 
bestyrelse, Poul Risager Rasmussen, 
Henrik Holst og Karsten Hvoldal.  
Sidste svar fra Vejdirektoratet i 
slutningen af 2009: 
Vi vurderer ikke at jeres boligområde på 
nuværende tidspunkt falder ind under 
kategorien "stærkt støjbelastet", og 
strækningen indgår derfor ikke i 
Vejdirektoratets prioritering vedrørende 

støjafskærmning langs statsvejene.  
Det skønnes, at der pladsmæssigt er mulighed for, at støjvolde kan etableres mellem rute 26 
og Frugtparken ved privat eller kommunal foranstaltning.  
Støjgruppen har ikke være samlet endnu, men det vil sket i løbet af 2012. 

 
Og til slut .... 
 
- Vintervedligeholdelse:  
Vi håber, at vintervedligeholdelsen har været tilfredsstillende for 2011. Det har ikke 
været så kostbart som for år tilbage.  
Husk – kontakte til Jens, hvis der er kommentarer til glatførebekæmpelsen, da han har 
kontakten til vores entreprenør.  
 
- Nye tiltag fra medlemmerne:  
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Alle ideer, som kan være til gavn for vores område, er velkomne. 
 
Vores Internetside bliver løbende opdateret. Man er meget velkommen til at besøge 
den, hvor der er information, ordensreglementer, referater mv. - eller skrive sin mening 
om ting, oplysninger om fødselsdage og meget mere på opslagstavlen. Vores side har 
adressen: WWW. FRUGTPARKEN.DK. Herfra kan også mailes til bestyrelsen. 
 
Som noget nyt – vil referater fra generalforsamlingen ”kun” blive offentliggjort på vores 
hjemmeside – og ikke delt rundt, som nu – Og det er af sparehensyn. 
 
Spørgsmål? 
Det vil vi overlade til dirigenten. 
  

Per Kjelstrup, formand 



ANS0GNING OM FORBEDRING AF LEGEPLADS 


JANUAR, 2012 

Vi er to familier, som benytter kvarterets Iegepladser rigtig me get, og er meget glade 
for dem, men vi viI gerne komme med et forslag til forbedring af Iegepladsen pa 
Druevej, idet det er den Iegeplads, som er i darligst stand. Der er pt. 3 gynger, hvoraf 
den ene er gaet i stykker, en vippe, en balancebom og en miserabel sandkasse. AIle 
redskaber er gamle, slidte og i darlig stand. Vi viI derfor meget gerne have 
Iegepladsen forbedret. Legepladsen Iigger centralt i omradet, teet pa b0rnehaven og 
den dertil meget benyttede sti. 
Vi forestiller os fire nye ting tillegepladsen: en babygynge ( i stedet for den gynge, 
som er gaet i stykker), et vippedyr, et Iegetarn og en klatreveeg. 
I udveelgelsen af produkterne er der teenkt pa at legepladsen skal kunne benyttes af 
flere aldersgrupper, altsa bade dagplejeb0rn samt st0rre b0rn, og der er dermed ogsa 
teenkt pa en variation i de motoriske udfordringer. 
Vi har indhentet vedlagte tilbud fra KOMPAN, og haber meget at I viI se positivt pa 
vores forslag. 
Vi- viI sa-vi-cit muligt stiUe os til nldighecMil opscettelsen af Iegeredskabeme. 

Venlig hilsen 
Tine Jakobsen og Per Jensen, Druevej 10 
Marianne og Torben S0rensen, Druevej 6 



KOMPAN"t 

Playful Living 

Kompan Oanmark AlS 

CF Tietgens Boulevard 32C 
5220 Odense S0 
Telefon: +456362 10 11 
Telefax: +4563621052 
www.kompan.com 

Tilbudsdato 27-01-12 

Udl0bsdato 27 -04-12 

Kundenr. 310530 

Tilbudsnr. OKQ23470 

Pris Rabat % Bel0b 

1.855,00 1.855,00 
286,00 286,00 

5.410,00 5.410,00 
286,00 286,00 

28.285;00 28.265;00 

459,00 459,00 

16.430,00 16.430,00 

286,00 286,00 

Momsbel0b Bel0b DKK inkl. moms 
13.324,25 66.621 ,25 

Grundejerforening Frugtparken 
Oruevej 10 
7800 Skive 

Hermed fremsendes tilbud if01ge aftale 

Varenr. 

M92900 

90000 


M18901-01P 

90000 


- M(Jl0t500-37BP 
90000 

KP L81 0-090 1 

90000 

Samlet rabat 
0,00 

Med venlig hilsen 
Kompan Oanmark AlS 

Gitte Larsen 

Legem ilj 0konsulent 

+45 20 22 86 60 


Beskrivelse 

Babyscede, rustfri kcede, 825 mm 
Fragt 

Elly, HOPE 
Fragt 

Tilbud 

Mesaiq legetarn. HOPE--
Fragt 

- .-- Stk 
Stk 

Klatrevceg 
FSC Mixed . SW-COC-001532 
Fragt 

Stk 

Stk 

Bel0b DKK ekskl. moms 
53.297,00 

Kundeservice 
+45 63 62 10 11 

Antal 

Stk 

Stk 


Stk 

Stk 


http:www.kompan.com


GRUNDEJERFORENINGEN  FRUGTPARKEN

ÅRSREGNSKAB 2011

Resultatopgørelse 2011

 2011 2010

Kontingent 280.800 280.800  

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse grønne områder 96.961 105.587

Vintervedligeholdelse 22.705 100.658

Vedligeholdelse, stier og veje 32.251 67.041

Vedligeholdelse og anlæg, legepladser 118.720 54.375

Sct. Hans fest  3.891 3.837

Div. administrationsudgifter 50.678 37.987

Driftsomkostninger i alt 325.206 369.485  

Årets driftsresultat -44.406 -88.685

Renteindtægter - kurtage og gebyrer 67.983 79.110

Årets resultat 23.577 -9.575

Balance pr. 31/12-2011

Aktiver:

Likvid beholdning 371.933 87.876

Obligationer og aktier 1.701.334 2.015.326

Tilgodehavende renter 15.636 18.584

Aktiver i alt 2.088.903 2.121.786

Passiver:

Kassekredit 0 0

Skyldige omkostninger 34.375 72.376

Egenkapital ultimo 2.054.528 2.049.410

Passiver i alt 2.088.903 2.121.786

Kapitalforklaring
Egenkapital primo 2.049.410 1.979.493

Årets resultat 23.577 -9.575

Kursregulering fonds -18.459 79.492

Egenkapital ultimo 2.054.528 2.049.410

________________      ________________       _________________

Per Kjelstrup      Ole Olsen                         Benny Kirkegaard

formand      næstformand                 kasserer                             

________________      ________________

Jens Boesen      Laurs Laursen

Revisionspåtegning:

Jeg har revideret Grundejerforeningen Frugtparkens årsregnskab for 2011

og skal hermed afgive følgende revisorpåtegning: 

Årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med bogføringen og indeholder 

efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens 

økonomiske stilling pr. 31/12-2011.

E. Bach - Revisor



GRUNDEJERFORENINGEN  FRUGTPARKEN

Budget 2011 med budgetkontrol

 BUDGET REALISERET AFVIGELSE

Kontingent 280.800 280.800 0

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse grønne områder 150.000 96.961 53.039

Vintervedligeholdelse 75.000 22.705 52.295

Vedligeholdelse, stier og veje 75.000 32.251 42.749

Vedligeholdelse og anlæg, legepladser 100.000 118.720 -18.720

Sct. Hans fest  10.000 3.891 6.109

Div. administrationsudgifter 50.000 50.678 -678

Driftsomkostninger i alt 460.000 325.206 134.794

Årets driftsresultat -179.200 -44.406 134.794

Renteindtægter - kurtage og gebyrer 70.000 67.983 -2.017

Årets resultat -109.200 23.577 132.777

Kapitalforbrug 109.200 -23.577 132.777



Budgetforslag for 2012

 BUDGET

Kontingent 280.800

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse grønne områder 175.000

Vintervedligeholdelse 50.000

Vedligeholdelse, stier og veje 100.000

Vedligeholdelse og anlæg, legepladser 50.000

Sct. Hans fest  10.000

Div. administrationsudgifter 50.000

Driftsomkostninger i alt 435.000

Årets driftsresultat -154.200

Renteindtægter - kurtage og gebyrer 50.000

Årets resultat -104.200

Kapitalforbrug 104.200
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