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Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen
Granly den 21. marts 2004
Tilstede: Jesper Skavin (37), Flemming Kampff (12), Kim Finn Andersen (21), AnneMarie Møldrup (6), Tina Reinicke (70), Poul Ebbesen (29), Lars Thuesen (80)
Ialt 7 deltagere.

Punkt 1: Dirigent:
Poul blev valgt, da fremmødet var lille. Ingen andre stillede op.

Punkt 2: Formandens beretning
Formanden gennemgik årets gang i Granly.
Beretningen blev godkendt. (Den fulde beretning er vedhæftet som bilag 1)
Der blev udtrykt ønske om også at orientere fra Sammenslutningen af
Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune.

Punkt 3: Kassererens beretning.
Flemming gennemgik regnskabet, som blev udsendt sammen med indkaldelsen.
Indtægter blev på kr. 9346,90 og udgifterne kr. 8440,80 hvilket gav et overskud på
906,10 kr. Egenkapitalen er herefter 21553,15 kr. Blev godkendt.

Punkt 4: Valg af formand
Poul Ebbesen (29) er på valg. Ingen andre stillede op. Poul blev enstemmigt genvalgt.

Punkt 5: Valg af revisor
Bestyrelsen forslår Per Bermark (15). Per blev valgt

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant
Anne-Marie Møldrup(6) blev genvalgt

Punkt 7: Valg af revisorsuppleant
Kim Finn Andersen (21) blev genvalgt

Punkt 8: Udlæg til bestyrelsen.
Uændret: Formand 1000 kr., øvrige 500 kr.

Punkt 9: Indkomne forslag
Børnearrangement til sommerfest
Tina (70) foreslår at der afsættes kr. 2500,- til børnearrangement med besøg af f.eks.
klovne til sommerfesten i 2004. Forslaget blev vedtaget.
Datoen bliver den 21. august kl. 15. Invitation følger i august.
Boldvæg på parkeringsplads
Jesper (37) foreslår boldvæg opsat på parkeringspladsen under eksisterende
basketballnet. Pris ca. kr. 1500,-. Væggen består af 2 plader af støbekrydsfiner

monteret på lægter. Jesper vil gerne selv opsætte boldvæg, men opfordrer andre til at
deltage. Forslaget blev vedtaget. Evt. hjælpere bedes henvende sig til Jesper (37)
Fokus på parkering
Bestyrelsen foreslår øget fokus på uhensigtsmæssig parkering på Sandkrogen.
Flere medlemmer har henvendt sig vedr. uhensigtsmæssig parkering.
Der var diskussion omkring skærpet fokus på ulovlig parkering evt. fulgt op af
politianmeldelser.
Generalforsamlingen konkluderede:
Foreningen bakker op om en øget foukus på de uhensigsmæssige parkering, men evt.
politianmeldelser er en privat sag. Medlemmer opfordres kraftigt til at tænke sig om
ved parkering på Sandkrogen, så parkeringer hvor passage mellem to overfor
hinanden holdene biler umuliggøres. Samt skal gæster henvises til at parkere på Ppladsen.
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til henvende sig skriftligt til de
indvolverede parter i særligt grelle tilfælde af uhensigtsmæssigt parkerede køretøjer.

Punkt 10: Orientering fra udvalgene
Vejudvalget sender det årlige brev til kommunnen vedrørende vejens tilstand.
Lars (80) meddelte, at han af eget initiativ har kontaktet kommunen vedr. fjernelse af
roserne ved legepladsen. Lars vil gerne deltage i Legepladsudvalget.

Punkt 11: Etablering af festudvalg til sommerfest 2004 og fastelavn
2005
Sommerfest 2004: Arrangører: Tina Reinicke(70), Bettina Kristensen (9).
Fastelavn 2005: Søren Risager Rasmussen (25) vil gerne arrangere fastelavn 2005.

Punkt 12: Kontingent 2004
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 200,- pr. husstand. Vedtaget.

Punkt 13: Eventuelt
Foreslag om at holde generalforsamlingen en hverdagsaften.
Lars (80): Hvis mange har email, var det måske en ide at bruge email til distribution
af meddelelser fra foreningen. Medlemmer, der ønsker at få email fra foreningen og
tilknyttede arrangører, bedes sende en email til Flemming (12) (kampff@tiscali.dk)
med oplysning om deres egen email. Email adresserne bliver ikke offentliggjort, men
kun brugt internt.
Poul (29): Der opfordres til brug af vores opslagstavle (den øverste halvdel). Meget få
benytter den indtil nu.
Tina (70): Idé om delebils-klub for interesserede. Opfording til at kigge på
hjemmesiden for Lyngby Delebil (www.lyngbydelebil.dk) for mulig oprettelse af
tilsvarende ordning i Sandkrogen.
21. marts 2004
Jesper Skavin, Referent

Bilag 1. Formandens beretning
Året 2003 var endnu et år uden de store begivenheder i foreningen.
Ikke fordi der ikke foregik noget i foreningens regi, for det gør der jo hvert år. Her tænker jeg
især på årets to største begivenheder, nemlig fastelavnsfesten i februar og sommerfesten i
august.
Fastelavnsfesten, der blev arrangeret af Niels og Charlotte (33) med hjælp fra andre, var
endnu engang en stor succes med mange flot udklædte børn, og også udklædte voksne. Tak
for et godt arrangement.
Sommerfesten blev arrangeret af Tina og Jens (70) og Bettina og Jens (9). Mange familier
deltog, mest småbørnsfamilier, men dem er der jo også flest af efterhånden på Sandkrogen.
Personligt kunne jeg ikke deltage, men jeg har hørt at det var rigtigt hyggeligt at grille og
spise sammen under foreningens pavilloner. Tak for et godt arrangement.
Til fastelavnsfesten er der jo tradition for at alle beboere på Amundsensvej, Raftevej og
Hegnskrogen og selvfølgelig Sandkrogen inviteres. Disse veje danner et område der naturligt
hænger sammen og hvor børnene til dagligt leger med hinanden, og mange af børnene går
desuden på samme skole. Fastelavnsfesten er således med til at styrke sammenholdet i
området.
Til sommerfesten inviteres selvfølgelig alle medlemmer af vores grundejerforening. Vi bor i
det nogen kalder ”Gule Sandkrog”. Desuden inviteres beboerne i de hvide rækkehuse på
Sandkrogen også kaldet ”Hvide Sandkrog”. Også sommerfesten er således med til at skabe
kontakter til andre i området.
I maj måned modtog foreningen en parkeringsbøde for parkering af foreningens trailer på
parkeringspladsen. Det viste sig at vi, siden vi anskaffede den i 2000, har haft den ulovligt
parkeret på parkeringspladsen på Sandkrogen. Ifølge politiet må et ”påhængskøretøj” under
2000 kg kun holde parkeret på parkeringspladsen i maksimalt 24 timer. Både kommunen og
politiet udviste dog stor forståelse for det fornuftige i at vi fandt en løsning. De gav derfor
tilladelse til at den må holde parkeret på et bestemt sted på parkeringspladsen. Stedet er nu
markeret med et skilt, der ikke just pynter, men til gengæld ikke kan overses.
Hvorfor og hvordan politiet er blevet opmærksom på traileren på parkeringspladsen vides vist
ikke med sikkerhed. Men politiet kunne sikkert udstede parkeringsbøder dagligt til mere eller
mindre ulovligt parkerede køretøjer og påhængskøretøjer, der holder på parkeringspladsen.
Det kan være gamle biler, som ejeren ikke gider have holdende nær sin egen bopæl, eller det
kan være store lastbiler, der holder weekenden over og lidt mere. Desuden kan det være
campingvogne der holder parkeret mange uger i sommerhalvåret. Desuden kunne politiet ofte
udstede bøder til bilister der holder parkeret overfor hinanden på Sandkrogen så det er svært
at køre forbi med bil. Bestyrelsen har af ovennævnte grunde foreslået at der nu gøres noget
aktivt ved disse uhensigtsmæssige parkeringer, men det kommet vi til under punktet
”Indkomne forslag”.
Foreningen har jo mange fælles redskaber, som benyttes flittigt af medlemmerne. Vi har bl.a.
den omtalt trailer, og vi har en stige, en højtrykspuler, et par hækklippere og en del andre ting.
En stor tak til de personer, som har redskaberne og nøgler til redskaberne liggende hos sig.
Poul Ebbesen (29)

Liste over Granlys fælles
redskaber 2004

Højtryksspuler KEW X-Tra 2500, 100 bar.:
Jesper Skavin, Sandkrogen 37

Trailer, Brenderup Bravo, lasteevne 350 kg.
Primært henvendelse til: Jesper Skavin, Sandkrogen 37
Reservenøgle opbevares hos: Kristian Andresen, Sandkrogen 84

Hækkeklipper, Metabo, snitlængde 55 cm., 40 m
forlængerledning:
Carl Anton, Sandkrogen 88

Hækkeklipper, Bosch, snitlængde 55 cm., 40 m
forlængerledning, oliekande:
Henrik Sandal & Hilde Hanstad, Sandkrogen 8

Stige: Avanti rullestige, 10,5 meter, 28 kg.:
Stigen hænger på stativet på P-pladsen
Nøgler til stigelåsen fås hos:
Karsten Stentoft, Sandkrogen 33
Poul Ebbesen, Sandkrogen 29.

Desuden findes vores trillebør på parkeringspladsen.

Eventuelle ændringer i løbet af året til denne liste kan ses på www.sandkrogen.dk

