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Grundejerforeningen GRANLY 

Bestyrelsesreferat nr. 4-2018    

Bestyrelsesmøde torsdag den 21. juni 2018 hos Jens Chr. Jensen   

Til stede: Mona Herschend, Henrik Heimbürger, Ole Rasmussen, 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 samt generalforsamlingen 

 Storskraldsordning 

Jens har undersøgt om der findes en storskraldsordning i kommunen, og det gør der ikke. Alt 

storskrald kan afleveres på kommunes 2 genbrugsstationer. Der har været et forsøg i gang i 

Ramløse med afhentning af storskrald men det forsøg er slut. Kommunen har besluttet at der ikke 

skal laves en ordning med afhentning af storskrald. Der findes i vores område en facebook gruppe 

der hedder ”nabo hjælp i Annisse nord”, måske var det en mulighed igennem den at få nogle 

kontakter / hjælp med at kører sit storskrald væk. 

 Fartdæmpende foranstaltninger. 

Mona og Thorkild vil arbejde videre med projektet.  

3. Økonomi 

Ole mangler at få nogle nøgle kort samt noget nem-id. Det skulle dog være lige på trapperne. 

Der er også blevet oprettet en konto ”regnvandsseparering” i Danske bank hvor alle indtægter / 

udgifter til regnvandsseparering skal bogføres så det ikkebliver blandet sammen med foreningens 

økonomi. 

 Mona har fået besked fra banken om at vi skal have en Lei-kode for at kunne ”investere” i de pairer 

som vi hidtidig har investeret i. En Lei-kode koster kr. 695,00 excl. moms samt et årligt gebyr på kr. 

645,00 excl. moms. Mona oplyste samtidigt at banken vil have os til at ændre § 10 stk. 2 i vores 

vedtægter for at vi kan investere i vores værdipairer. Det skal vi have op på en generalforsamling, 

så såfremt det ikke er lovligt at investere i værdipapirer før denne paragraf er ændret vil vi ikke 

investere, men lade vores opsparing stå på vores foreningskonto. 

Vi har alle underskrevet en ny ”bestyrelses sammensætning” til banken. 

Ole har ikke kunnet opgøre vores kontingent indbetalinger, da Ole stadig venter på Nem-id kort, Så 

evt. grundejere i restance får lidt længere snor denne gang før der vil blive rykket for manglende 

indbetaling.  
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4. Veje. 

Thorkild har været en tur nede af Granvej og sideveje, der blev konstateret flere langs gående 

revner i asfalten samt at der ud for nr. 73 på Granvej er en vejkasse der har sat sig. Henrik har taget 

Storskoven samt Skovfogedvej og også konstateret at der er nogle steder der nok bør efterses på 

begge veje. Vi besluttede at Thorkild kontakter en konsulent med viden omkring asfalt til at 

gennemgå vores veje. Konsulent udgifter til gennemgang af veje skal holdes inden for kr. 5.000,00 

Mona har været en tur i ”grøften” og på fællesarealet, det ser pænt og nydeligt ud begge steder. 

Mona har kontaktet Helsinge kloakservice med henblik på at få renset vores vejbrønde, Mona 

afventer en pris / aftale vedr. rensning og hvor ofte vi bør få dem renset.  

5. Regnvandsseparering. 

Mona oplyste at der nu er 92 tilmeldte grundejere til projektet.  

Thorkild fortalte at projektet er kommet godt fra start og at der allerede nu er blevet fotograferet 

mere end 15 grunde og at de er i gang med de næste 20 grunde. Thorkild og Henrik vil komme 

rundt på ”besøg” når entreprenøren går i gang med grave arbejdet, for at danne sig et før/nu/efter 

overblik hvis der skulle være evt. udfordringer ved arbejdets udførsel.  

6. Evt. 

Vi talte om at lave et budget for kontingent indbetalinger set 15/20 år frem, så vi kunne få et 

overblik over om kontingentet skal blive ved med at være på kr. 1.200,00. Vi aftalte at det var noget 

vi kunne kigge på sidst på året, men før vores budget lægning for 2019. 

Henrik omtalte hjertestarter – er det noget vi skal sætte op i foreningen og evt. hvor?  

Der er udsendt en mail til grundejerforeninger om køb af en hjertestarter – prisen kunne ingen af 

os huske, så vi aftalte at tage snakken på et senere møde. (Henrik skal finde mailen frem.) 

7. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde holdes hos: 

Ole Rasmussen 

Storskoven 14 

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 18.30     

Møde slut: kl. 21:15     

Ref.: JCJ d. 21.06.2018 


