
 
Grundejerforeningen GRANLY 
Bestyrelsesreferat nr. 3 -2016 

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 hos Jens Chr. Jensen 
Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Bibi Hartov og Jens Chr. Jensen. 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde       
Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
 Bestyrelses e-mail 

Ole har kontakt til vores Web udbyder som er i gang med at lave en bestyrelses e-mail til foreningen. 

 Fartbegrænsninger på vores vej, incl. vejbump 
Bibi har kontaktet Gribskov kommune, de fortalte at vi skal sende en forespørgsel, hvor vi 
argumenterer for hvorfor vi ønsker en laver fart på vores veje, Bibi formulerer og sender en 
forespørgsel. Vi holder Helsingevej og Ryagergårdsvej uden for vores forespørgsel. 

Per oplyste at 4,1 meter vejbump koster kr. 15.000,00 excl. moms, skilte og stander koster ca. kr. 
4.000,00 excl. moms pr. sæt. For Storskoven vil det betyde en udgift omkring de kr. 70.000,00 excl. 
moms. 

Indtil videre afventer vi at Bibi får svar fra Gribskov kommune. 

 Rensning af afløb på veje 
Alle vores afløb er blevet renset og alle brønde er klar til en sæson eller flere. Det blev diskuteret om 
hvor lang tid der skal gå mellem at vi får renset vores brønde, Per vil se hvornår vi sidste gang fik 
dem renset. Vi snakket om eventuelt at få dem renset hvert anden / tredje år. 

3. Økonomi 
 Kontingent opkrævning 

Ole og Bibi har lagt alle grundejer ind i Nets system, men Nets kunne ikke nå at sende dem ud til 

d. 1 juni 2016 (derfor har de sat udsendelsen til d. 1 juni 2017 ????) Ole har talt med Nets og bedt 
dem sende kontingent ud til d. 1 juli 2016 med betalingsfrist d. 14 juli 2016 

 Konto indestående 
Ole oplyste at der på indlånskontoen står kr. 16.404,00 og på danske direkte står kr. 32.163,00 

Ole har haft en kamp med banken omkring vores konti og vores foreningsvedtægter, vi skal skifte 
vores konti til virksomhedskonti som koster kr. 110,00 pr. måned (vi havde ikke andet alternativ, så 
skal vi skifte bank). 

 Værdipairer 
Som sidst, Ole havde ikke fået set dem efter, og der er ikke sket noget siden sidst. 

4. Årets tema 
Styr på vores veje, mail og bank. 

5. Eventuelt 
Vi vil i år prøve at sende et velkomst brev og en buket blomster til de nye der flytter ind i vores 
forening, alternativt en fra bestyrelsen vil komme forbi med en buket og byde velkommen. 



6. Fastsættelse af næste møde 
Næste møde holdes hos: 

Ole Rasmussen 

Storskoven 14 

Tirsdag d. 20 september 2016 kl. 18.30 

Møde slut: kl. 20:30 

Ref.:  JCJ d. 16.06.2016 

 


