
Formandens beretning i Grundejerforeningen Granly 

for året 2013 givet ved generalforsamlingen 15-3-2014 

 

Ved generalforsamlingen i  2013 overtog jeg formandsposten fra Kristian, idet posten kun er på valg 

hvert andet år, men Kristian fraflyttede Sandkrogen i ”utide” så at sige. Jeg har derfor fungeret som 

konstitueret formand i 2013, dog uden at det egentlig har gjort nogen forskel, valgt eller ikke valgt. 

Så traditionen tro har der ikke været anledning til mange møder i bestyrelsen, faktisk kun et. 

Berit trådte ligeledes ind i bestyrelsen i 2013, som ”valgt” sekretær. Det har du klaret rigtigt godt  

Aktiviteter 

Traditionen tro havde vi et herligt fastelavnsarrangement på parkeringspladsen med masser af 

aktive børn, unge og voksne fra såvel Sandkrogen som nabovejene. Tak til Pia og Lars i nr. 6, Camilla 

og Thomas i nr. 7, samt Camilla fra Amundsensvej 14 og Marie fra Raftevej. 

Sommerfesten 2013 blev også et tilløbsstykke med partyteltet og diverse grill på parkeringspladsen. 

Jeg havde indtryk af, at såvel børn som voksne havde en fantastisk aften. Tak til Tina & Lars (nr. 80) 

og Pia & Lars (nr. 6 – igen) for at stå i spidsen for sommerfesten. 

Nyanskaffelser 

Vores trofaste trailer gennem mange år kunne ikke mere, så foreningen anskaffede en ny trailer i 

samme model, men den kan bære lidt flere kilo og derfor koster en smule i vægtafgift. Men vi mener 

det er det værd taget i betragtning, hvor meget den bliver brugt. Det er mit håb, at der bliver passet 

godt på den, så vi kan have den i mindst 10 år ligesom den gamle trailer. Lånesystemet er dog det 

samme som før. Den primære nøgle hentes i nr. 37, men reservenøglen er nu i nr. 76 (Tage og 

Sarah). 

Ligeledes kunne vores 2 hækkeklippere ikke mere, så de blev også udskiftet. De lånes ud fra nr. 8 

(Ulla) og nr. 88 (Carl Anton) 

Skrænten op mod Nybro Vænge 

Foreningen fik i efteråret en henvendelse fra Niels Larsen, Nybro Vænge 67, vedrørende tilstanden 

af skrænten mellem Sandkrogen og Nybro Vænge og garageanlægget på Nybro Vænge. Niels Larsen 

var utilfreds med kommunens påståede manglende vedligeholdelse af skrænten, især ved den del, 

der ligger ved Den Hvide Sandkrogs garageanlæg. Han havde derfor sendt et længere brev til 

kommunen om sagen. På baggrund af kommunens afvisning af påstandene ønskede Niels Larsen 

sammen med Granly at tage sagen videre. Dette afviste vi blankt med henvisning til at sagen var 

Granly udekommende, og at han måtte henvende sig til de berørte grundejere og 

grundejerforeninger, Nybro Vænge og Den Hvide Sandkrog. Granlys medlemmer i nr. 4 – 18 blev 

holdt fuldt orienteret om sagen. Der har ikke siden været nogen henvendelser fra Niels Larsen. 

”Bodil” 

Stormen ”Bodil” ramte også Sandkrogen i december, dog slap vi nådigt med et væltet træ på 

skrænten (har ikke hørt om andre skader). Træet faldt ned over vores basketballstativ, hvor den ene 

stolpe knækkede. Dette vil dog blive repareret af kommunen. 



Legepladsen 

Selvom det egentlig ikke hører med til året 2013, vil jeg dog nævne, at en lille artikel i Gladsaxe 

Bladet den 7. januar 2014 fik os op af stolene. Kommunen vil renovere legepladsen for 100.000 kr. 

og forære den til os!! Men mere om det senere i aften. 

Med disse ord – tilbage til dirigenten. 

 

 

 

 

 

 

Årets overraskelse for Granly 


