
 
Grundejerforeningen GRANLY 
Bestyrelsesreferat nr. 4 -2016 

Bestyrelsesmøde torsdag den 17. november 2016 hos Ole Rasmussen 
Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Bibi Hartov og Jens Chr. Jensen. 
1. Regnvandsseparering ved Niels Andersen 
 Niels Andersen har tilknytning til Annisse lokalråd og er primusmotor for de afkoblinger af 

regnvand som der finder sted i Annisse og omegn. Niels fortalte om selve ideen med afkobling 
af regnvand og om de økonomiske fordele der kunne være i fremtiden ved at have afkoblet sit 
regnvand. Vi drøftede også økonomien i projektet og Niels fortalte at de steder de har udført 
afkoblinger, er der ikke kommet nogen regning til de enkelte grundejere. 

Bestyrelsen vil foreslå vores grundejere et fælles møde med Niels Andersen og Gribvand i februar 
måned, Niels vil vende tilbage med en dato og bestyrelsen vil så sende invitationer ud til mødet. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde       
Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
 Bestyrelses e-mail 

Foreningens mail er oppe og kører, og alle mails bliver sendt til hele bestyrelsen. 

 Fartbegrænsninger 
Bibi har fået svar fra Gribskov kommune, de svarer.: 

Gribskov kommune har modtaget din ansøgning om at etablere hastighedsbegrænsning på 20 km/t 
på Granvej, Skovfogedvej og Storskoven. 

Der er i øjeblikket en hastighedsbegrænsning på 50 km/t de nævnte steder. Der nedskiltes normalt 
ikke yderligere, og specielt ikke på lukkede boligveje. Trafikken vurderes som overvejende lokal 
trafik, hvorfor vejmyndigheden ikke kan imødekomme Jeres ønske. 

Vi talte om at fremsætte et forslag på generalforsamlingen om fartdæmpning på vores veje, Mona vil 
undersøge hvilke muligheder vi har for projektering af bump på vores veje, hvor mange vi skal have 
samt økonomien i det. Resultatet skal fremlægges på generalforsamlingen. 

 Velkomst til nye medlemmer 
Bibi vil gerne lave et udkast til velkomst brev. 

Mona vil gerne dele brevene ud når det bliver aktuelt. Evt. sammen med en buket blomster. 

 Business on-line 
Kommer op og kører inden for den nærmeste fremtid (Bibi manglede nogle koder/nøgler fra 
banken.) 

Ole og Bibi har så småt alle aftaler med banken på plads, vi skal have en adresse til foreningen og vi 
forslog at det bør være kasserens adr. som foreningen har som hjemmehørende adr. 

4. Økonomi 
 Kontingent opkrævning 

Vi mangler at få helt styr på hvor mange der ikke har betalt endnu, det forventes der at være styr på 
inden for meget kort tid (det har noget med de koder/nøgler Bibi mangler) 



 Konto indestående 
Ole fremlagde kontoudtog og på Danske direkte står der kr. 130.529,00 og på Danske indlån står 
der kr. 16.894,55 

 Værdipairer 
Ingen ændringer. 

5. Generalforsamling 2017 
Vi aftalte at det bliver tirsdag den 4. april 2017 kl. 19:00 og som vi plejer vil Ole forsøge at booke 
Bjørnehøjskolens kantine. 

Vi har allerede 2 forslag til generalforsamlingen, fartbegrænsning og regnvandsseparering. 

6. Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt. 

7. Fastsættelse af næste møde 
Næste møde holdes hos: 

Mona Herschend 

Storskoven 19 

Tirsdag d. 17 januar 2017 kl. 18.30 

Møde slut: kl. 21:00 

Ref.:  JCJ d. 18.11.2016 



 


