
 

1 
 

Grundejerforeningen GRANLY 

Bestyrelsesreferat nr. 1-2018    

Bestyrelsesmøde torsdag den 22. februar 2018 hos Thorkild Jørgensen   

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. 

Det blev aftalt at referater først bliver lagt op på vores hjemmeside efter at de er underskrevet. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

       Fartbegrænsning 

Mona har talt med Simon Riget fra Nydamsgård  grundejerforening,  Mona har fået oplyst hvilken 

entreprenør de havde kontakt med vedr. deres vejprojekt, så kan vi evt. bruge ham til vores 

projekt. Bibi oplyste at kommunen vil have noget meget konkret for at arbejde videre med 

projektet. Mona og Bibi arbejder videre.  

 Nabo hjælp 

Jens har betalt for skiltet, men endnu ikke modtaget det. Jens opsætter så snart han modtager det.  

 Eventuel bebyggelse på marken ved Granvej 

Mona oplyste at der ikke var nogen tilslutning til Nydamsgård  grundejerforenings forslag om et 

”grønt fællesareal” fra nogen af de andre grundejerforeninger, og at der ikke var nogen planer om 

bebyggelse, så projektet ligger stille nu.   

3. Økonomi 

Bibi oplyser at vores indestående i banken udgør på, Danske direkte kr. 245.030,76 og på Danske 

indlån kr. 26.890,30 og vi har værdipapirer for kr. 398.013,00 

En grundejer mangler at betale kontingent. (Ejendommen er på tvangsauktion.)  

4. Budget 2018 

Vi blev enige om et udkast som Bibi laver til næste møde.  

5. Forberedelse af generalforsamling 2018 

Generalforsamling onsdag den 25. april 2018 kl. 19.00  

Omdeling af den første indkaldelse skal være søndag den 25. marts 2018 – Vi skal have den anden 

indkaldelse op på vores hjemmeside den 11. april 2018, med de forslag som evt. er indkommet. 
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Er der kommet forslag som kræver at vi får snakket sammen inden de bliver lagt op på 

hjemmesiden er der kaffe møde hos Jens den 10. april 2018 (Mona indkalder til møde og aftaler 

tidspunkt.)   HUSK.:  Der skal på generalforsamlingen være et punkt på dagsorden som vedr.: 

regnvandsseparering. 

Bestyrelsen vil gerne have Michael Herschend som dirigent til generalforsamlingen, Mona har 

spurgt Michael og han vil gerne. 

Henrik bestiller / reserverer kantinen på Bjørnehøj skolen og henter også nøglen.  

Thorkild vil gerne stå for bestilling / afhentning af mad og ost, men vi venter til næste møde med at 

aftale mængder samt de andre ting som vin/øl/ service da vi ikke kender antallet af tilmeldte og vi 

forventer at der vil være flere tilmeldte end tidligere pga. projekt regnvandsseparering. 

6. Status på regnvandsseparering  

Henrik og Thorkild oplyste at der er 89 tilmeldte grundejer og at de har haft en del møder omkring 

projektet. Opstart på projektet vil være april / maj 2018. Der startes op med ca. 20 grundejer som 

vil blive kontaktet af vores entreprenører for at planlægge igangsætning.  

Henrik og Thorkild vil føre kontrol af det udførte arbejde, da vi står for at skal udbetale pengene 

som er blevet bevilliget af Gribvand (kr. 2.139.972,07 indsættes på en konto kun til dette projekt.) 

Der vil på generalforsamlingen være et punkt på dagsorden som vedr.: regnvandsseparering.         

På generalforsamlingen vil der blive givet information omkring opstart og det videre forløb, der vil 

kunne stilles spørgsmål til vores repræsentanter, Niels Andersen fra Annisse lokalråd samt en 

repræsentant fra Gribvand. Henrik inviterer Niels Andersen og Gribvand.  

7. Evt.  

Mona vil gerne at vi kiggede efter nogle nye suppleanter til bestyrelsen. Vi mangler 2 da Thorkild er 

indtrådt i bestyrelsen og Bjarne ikke ønsker at genopstille.  

Bibi oplyste at hun ikke vil genopstille, det giver så nogle udfordringer med at finde en ny der evt. 

kan varetage kasserer posten. 

8. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde holdes hos: 

Mona Herschend 

Storskoven 19  

Torsdag den 19. april 2018 kl. 18.30 

Møde slut: kl. 21:00     

Ref.: JCJ d. 23.02.2018 


