
 
Grundejerforeningen GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 6 -2015 
                        
Bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2015 hos Per Bagge 

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

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 StorskraldsordningPer har forespurgt om pris hos forskellige Vognmænd og der var ikke 
nogle af dem der ville kører på sådan en ordning, dog var der RN ejendomsservice som godt 
ville for kr. 3840,00 excl. moms pr. gang. Men det er kun haveaffald og det skal ligge lige til 
at tage ude ved rabatten på den aftalte dato. Formanden mener, at vi skal tage det med til 
generalforsamlingen og  tage en snak der, om det er noget foreningen vil betale for. 

 HjemmesideOle og Eva har været til undervisning med Asger hvor de har lært hvordan vores 
hjemmeside er opbygget og hvordan vi selv kan administrere den. Ole og Eva styrer vores 
hjemmeside fra nu af. Der er nogle ting vi ikke selv kan ændre hvor vi må kontakte opretteren 
af hjemmesiden og betale dem for at lave disse ændringer. 

 Kreditor nummerEva har haft travlt med alle de nye ting omkring banken, så det er ikke blevet 
bestilt endnu.Vi venter lige med at bestille kreditor nummer til Ole har fundet ud af noget med 
pbs omkring opkrævninger. 

 VejsynVores veje har det godt.Der er en rist i storskoven som er defekt, den skal skiftes / 
repareres og det vil koste kr. 5.000,00 excl. moms. Per kontakter entreprenør for at sætte 
arbejdet i gang.Der er konstateret vand i svinget på Granvej, Per vil tage et kig på brønden og 
se om den bare skal renses. 

3. Økonomi 
 Konto-indeståendeEva oplyste, at vi på vores nemkonto har et indestående på kr. 48.631,87 og 

på indlånskontoen står der kr. 68.994,49. 
 VærdipapirerDer er ikke blevet købt nogle værdipapirer endnu. Eva køber for ca.kr. 60 – 

70.000,00 i værdipapirer. 
 Status inkassoVi har 1 grundejer som er til inkasso og 1 grundejer med påstand om fraflytning 

osv. osv. der har betalt størstedelen af sin inkasso gæld, vi afskriver resten i regnskabet da 
rest beløbet er så lidt at det ikke kan betale sig at gå videre med det. 

 Pbs opkrævningerDer er en opstarts opkrævning på kr. 450,00Det koster d.d. pr. kunde kr. 
9,57  Eva fortalte om forskellige muligheder omkring tilmelding / opkrævning og havde fået 
nogle forskellige priser. Vi blev enige om at Ole prøver at kontakte nogle foreninger som er 
gået over til pbs for at hører om deres erfaringer og hvordan de har lavet skiftet. 

4. Vedtægter opdatering 
 TegningsreglerEva har været rundt til hele bestyrelsen og fået vores underskrifter, så alt 

skulle være i orden.   
 ModerniseringVi gennemgik foreningens love, Ole laver et udkast til næste møde med de 

rettelser som vi fandt fornuftige. 
5. Generalforsamling 
 TidsplanGeneralforsamlingen er som aftalt ved sidste møde den 26 april 2016De nærmere 

datoer og hvem der gør hvad, tager vi på næste bestyrelsesmøde.Vi skal også huske hvem der 
er på valg. 

6. Eventuelt 
 Der var intet under eventuelt.            

7. Fastsættelse af næste møde 
Næste møde holdes hos: 

Eva Hector 



Granvej 11 

Torsdag den 28. januar 2015 kl. 18:30 

Møde slut: kl. 21:45 

Ref.:  JCJ d. 27.11.2015 



 


