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Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Granly 

den 14.marts 2013 

 
Tilstede: Flemming (12), Kristian (afgående formand - tidligere 84), Jesper (37), Børge (13), 

Thomas (7), Lars (80), Berit (84), Thomas (35) 

 

I alt 8 deltagere og 7 stemmer 
 

Punkt 1: Dirigent 
Børge blev valgt – og konstaterede at generalforsamlingens var indkaldt i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

 

Punkt 2: Formandens beretning 
Tidligere formand Kristian (84) gennemgik årets gang i Granly. 

Beretningen blev godkendt (den fulde beretning er vedhæftet som bilag 1) 

 

Punkt 3: Kassererens beretning 
Flemming (12) gennemgik regnskabet, som blev udsendt sammen med indkaldelsen. 

Indtægter blev kr. 8.822,90 og udgifterne kr. 5.960,45 hvilket gav et overskud på 

kr. 2862,45.  Egenkapitalen er herefter kr. 29.228,15 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Flemming blev genvalgt og Berit overtager Thomas’ bestyrelsespost efter 1. juni. 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsessuppleant 
Lars AP (6) blev valgt in absentia. 

 

Punkt 6: Valg af revisorsuppleant 
Børge (13) blev valgt 

 

Punkt 7: Udlæg til bestyrelsen 
Uændret Formand kr. 1000,00 øvrige kr. 500,00 . Blev vedtaget. 

 

Punkt 8: Forslag om vedtægtsændringer 
Forslaget blev tiltrådt. 
 

Punkt 9: Køb af ny trailer 
Jesper redegør for forslaget. Den nuværende trailer er fra 2000 og flittigt brugt og moden til at blive 

skiftet ud. 

Forslaget blev tiltrådt af generalforsamlingen. 

Registreringsattesten lægges på hjemmesiden, så folk kan printe og fremvise attesten hvis man bliver 

stoppet. 

 

Punkt 10: Indkomne forslag 
NIL 

 

Punkt 11: Etablering af festudvalg til sommerfest 2013 og fastelavn 2014 
Pia & Lars (6) melder sig til fastelavnsfest. 

Tina & Lars (80) og Pia & Lars (6) melder sig til sommerfestudvalget. 
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Punkt 12: Kontingent 2013 
Kontingentet uændret 200 pr husstand. 

 

Punkt 13: Eventuelt 
Berit spørger til den kommende affaldsordning. Flemming lægger fakta om affaldsordningen fra 

Gladsaxe kommune ud på www.sandkrogen.dk . 
 

Børge spørger til fjernvarmeprojektet. Det blev konkluderet at ordningen p.t. er besluttet at være 

frivillig. 

 

Det blev besluttet at Kristian overtager den gamle trailer for DKK 500. 

 

14. marts 2013 

Thomas, Referent 

 
 

http://www.granly.dk/
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Bilag 1: 

 Formandens beretning for året 2012 

i

 

Formandens beretning 2012/2013. 

 

14. marts 2013 

 

 

Formandens beretning 
 

 

Det er med vemod, at jeg for sidste gang skal være med til Generalforsamling her i Granly. 

Sædvanen tro er der ikke sket det helt store. Vi har haft en dialog med kommunen vedr. 

opstilling af affaldscontainere. Efter en grundig gennemgang af området, fandt kommunen dog 

ud af, at der ikke var mulighed for en fælles løsning.  

Vi havde som sædvanligt en fantastisk fastelavnsfest på parkeringspladsen, med mange 

fremmødte i godt humør og flotte udklædninger. Det er dejligt, at denne festlighed bare kører 

på skinner år efter år.  

Der blev holdt sommerfest i 2012 – Dejligt, at den er kommet i gang igen, og jeg håber I kan 

blive ved med at holde den. Det er hyggeligt for både børn og voksne.  

Med disse ord giver jeg ordet videre til kassereren. 

 

/Kristian Andresen, ex.  84 

 

Kristian Andresen 

Sandkrogen 84 


