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Grundejerforeningen GRANLY 

Bestyrelsesreferat nr. 6-2017   

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. november 2017 hos Henrik Heimbürger   

Til stede: Mona Herschend, Bibi Hartov, Henrik Heimbürger, Torkild Jørgensen og Jens Chr. Jensen.  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Referat godkendt og underskrevet af de tilstedeværnede ved sidste møde. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 Pasning af grøft og fællesareal  

Endelig aftale for 2018 er indgået med Torben Jørgensen. Prisen er aftalt til kr. 5.750,00 incl. moms  

 

       Fartbegrænsning 

Mona har talt med Simon Riget fra Nydamsgård  grundejerforening,  Mona tager igen kontakt til 

Simon Riget vedr. tegninger og økonomi i forhold til vejbump. 

 Nabo hjælp 

Jens mangler at få ”lov” til at kunne bestille skilt og beslag hos nabohjælp. Jens følger op på det til 

næste møde. 

3. Regnvandsseparering 

Henrik og Thorkild var meget glade for det store fremmøde til debat aftenen omkring 

regnvandsseparering. Der er tilmeldt ca. 65 grundejer p.t. Regnvandsgruppen tager en tur rundt til 

de grundejer der endnu ikke har tilmeldt sig for at give dem en chance for at komme med, Henrik 

forventer efter turen at der vil være omkring 80 grundejere tilmeldt, hvilket må siges at være godt.  

4. Økonomi 

Bibi oplyser at vores indestående i banken udgør på, Danske direkte kr. 250.361,76 og på Danske 

indlån kr. 26.887,87 og vi har værdipapirer for kr. 389.406,00 

Indtægter i perioden på kr. 2.000,00 fra ejendomsmægler. 

Ved sidste møde var der 14 grundejere i restance, 9 har valgt at betale så nu har vi kun 5 

grundejere der får rykker 2, og hvis de ikke betaler, så bliver de sendt til incasso. Mona vil påtage 

sig opgaven at omdele.  

Bibi har stadig sine udfordringer med banken, men det ser ud til at lysne. Ole skal skrive under på 

de sidste papirer og så kan Mona blive skrevet ind som formand, derefter skulle det være Mona og 

Bibi der har rettighederne i banken. 
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5. Gravearbejde på Granvej 15 -23 HMN Gasnet 

Vi afventer at HMN er færdige med gravearbejdet, derefter tager vi en runde for at godkende at 

vores veje ikke har lidt overlast og at oprydningen er løst tilfredsstillende. 

6. Orientering om crossbane på Helsingevej 

Crossbane på Helsingevej / Granvej er pløjet op, og vi forventer ikke at der bliver anlagt crossbane 

igen.   

7. Eventuel bebyggelse på marken ved Granvej 

Mona er blevet gjort bekendt med nogle bebyggelsesplaner på mark ved Granvej. Mona 

undersøger hvem, hvad, hvor og hvorfor. 

8. Evt.  

Der var ingen der havde noget under eventuelt. 

9. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde holdes hos: 

Thorkild Jørgensen 

Ryagergårdsvej 3  

Torsdag d. 22 februar 2018 kl. 18.30 

Møde slut: kl. 21:00     

Ref.: JCJ d. 10.11.2017 


