
 
Bestyrelsesmøde referat nr. 1 -2014 
Bestyrelsesmøde onsdag den 15 januar 2014 hos Eva Hector 

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen. 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

2. opfølgning fra sidste møde. 
Vejsyn: 

Ole har gennem gået vejene og har ikke konstateret ændringer på vejene siden sidste vej syn. 

Blindvej skilte: 

Per bør få blindvej skilt i løbet af ugen og vil montere det i uge 4/5. 

Fællesarealet: 

Ole har fået en cirka pris på kr. 10.000,00 for rydning og bortskaffelse af træ / affald på 
fællesarealet. 

Derefter afhænger prisen af, hvilken opgave vi stiller entreprenøren overfor. 

Gribvand har anlagt en kørerbane gennem fællesarealet over til deres vandreservoir. 

3. Siden sidst. 
Mona har kontaktet vores snerydder firma og de har lovet at sende fakturaer hver gang de har været 
i aktion. 

Ingen forslag fra medlemmer side sidst. 

4. Økonomi. 
Vi har en grundejer til videre behandling hos advokat, og vi har fået penge ind fra 2 andre 
grundejere efter en tur i fogedretten, samt et dødsbo som vi har måtte afskrive. Ellers ser økonomien 
ud som forventet, Eva laver årsregnskab med revisor. 

5. Generalforsamling. 
Mona spørger Michael, om han vil være dirigent ved generalforsamlingen. 

Dato for generalforsamlingen er foreslået til at være d. 3 april. 

Mona har talt med Michael (i dag d. 16 januar) og blevet enige om d. 3 april 2014. 

Eva bestiller kantinen og drikkevarer, Mona søger for smørrebrød og Per søger for bestik og div. 

Udsending af foreløbig dagsorden skal ske 28 dage før generalforsamlingen. 

Gerne i weekenden d. 1-2 marts. Senest d. 5 marts 



Evt. forslag fra medlemmer skal komme 21 dage før. Senest d. 12 marts. 

Endelig indkaldelse skal ud 14 dage før. Gerne i weekenden d. 15-16 marts. Senest d. 19 marts. 

Fastsættelse af kontingent ved næste møde. 

Ole sørger for første indkaldelse til generalforsamlingen. 

6. Eventuelt. 
Ole opretter en Facebook gruppe med navnet Granly Gribskov. Vi gør det i et forsøg på at få flere 
medlemmer til at interessere sig for foreningen, og samtidig på den måde kunne skabe et bedre 
sammenhold mellem alle beboere i Granly. Det er nok også den måde, vi skal nå de unge mennesker 
på, der flytter til vores dejlige område. 

Vi vil gøre opmærksom på vores Facebook side i vores indkaldelse til generalforsamlingen. 

7. Fastsættelse af næste møde. 
Næste møde holdes hos 

Jens Chr. Jensen 

Helsingevej 66 

Torsdag d. 27 februar 2014 kl. 19.00 

Møde slut kl. 21.15 

 



 


