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Grundejerforeningen GRANLY 

Bestyrelsesreferat nr. 2-2018    

Bestyrelsesmøde torsdag den 19. april 2018 hos Mona Herschend   

Til stede: Mona Herschend, Bibi Hartov, Henrik Heimbürger, Thorkild 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 

 Nabo hjælp 

Jens har fået skiltet og det er monteret.  

 Generalforsamlingen 2018 

 

Vi skal have fordelt div. opgaver.  

Thorkild står for bestilling og afhentning af mad. ( 35 tilmeldte grundejer + ekstra )  

Mona handler vin/øl/vand/servietter/bestik/tallerkner osv. 

Henrik har styr på kantinen, Henrik har også talt med regnvandsgruppen om fremmøde på 

generalforsamlingen.  

Der vil komme en status information fra regnvandsgruppen på generalforsamlingen.  

Alle vores indkaldelser er omdelt / lagt på vores hjemmeside som planlagt og inden for tidsfristen. 

Jens skal have listen med alle vej numre til afkrydsning af fremmøde med.   

Vi skal vide hvem der ikke har betalt kontingent pga. stemmeret. 

Alle husker en prop trækker / øl oplukker.  

Vi drøftede punkt 6 i indkaldelsen, om vi ikke skulle have skrevet hvem der var på valg. Vi 

konstaterede, at det er en fejl vi ikke har fået skrevet det ind i indkaldelsen.   

Det er aftalt af vi mødes kl. 18.15 i kantinen 

3. Budget 2018 

Bibi har lavet et budget som aftalt og det blev godkendt. Jens mente ikke at posten med etablering 

af vejbump skulle med på budgettet, da projektet ikke var blevet godkendt af generalforsamlingen. 

4. Evt. 

Vi skal have gennemgået vores veje for  evt. reparationer, det blev nævnt at der skulle være nogle 

revner på bl.a Granvej omkring nr. 50 

 Vi snakkede også om at få vores vejbrønde suget hvert andet år.  
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5. Fastsættelse af næste møde 

Vi aftaler efter generalforsamlingen hvor det næste møde skal holdes, da vi ikke kender udfaldet af 

bestyrelse sammensætningen. Men efter planen er det hos Jens det næste møde skal holdes.  

Møde slut: kl. 21:00     

Ref.: JCJ d. 19.02.2018 

Efter vores møde har Mona udsendt en opdateret udgave af den endelige dagsorden til bestyrelsen, som 
Jens vil lægge på vores hjemmeside hurtigst muligt. 


