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Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Granly 

den 3.marts 2011 

 
Tilstede: Flemming , Christian, Per (15), Børge (13), Frederik & Pernille & Karla (72), Johan (29), Ulla 

(8), Hanne (16), Thomas (7) 

 

I alt 10 deltagere og 9 stemmer + én fuldmagt 

 

Punkt 1: Dirigent 
Ulla (8) blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt 

Thomas medbragte en fuldmagt fra Sandkrogen 6. 

 

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

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

Kristian nævne bl.a. at han har modtaget brev fra kommunen vedrørende reducering af overløb af 

opblandet spildevand og regnvand til vandområder samt fokus på renovering af afløbssystemer. 

Spildevandsplanen kan hentes på Bagsværd kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk/vand. 

 

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

Indtægter blev kr. 9.225,83 og udgifterne kr. 5.825,053 hvilket gav et overskud på 

kr. 3400,78.  Egenkapitalen er herefter kr. 29.210,27 

Regnskabet blev godkendt. 

 
Børge spørger til hvilken forsikring der er tale om til traileren. Flemming tager fat i Jesper som har 

tegnet forsikringen og undersøger hvilken forsikring der er tale om og uploader informationen på nettet 

(www.sandkrogen.dk). 

 

Punkt 4: Valg af bestyrelsessuppleanter 
Flemming og Thomas blev genvalgt. 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsessuppleant 
Marianne (82) blev valgt in absentia. 

 

Punkt 6: Valg af revisorsuppleant 
Jesper (37) blev valgt in absentia. 

 

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

 

Punkt 8: Forslag om reducering af medlemmer i grundejerforeningen. 
Christian redegør for forslaget. 

Forslaget blev tiltrådt af generalforsamlingen. 
 

Punkt 9: Indkomne forslag 
Træbeskæring 

Johan redegør for sit forslag iht. træfældning. Flemming nævner at kommunen formentlig vil vælge at 

fælde dem frem for at beskære dem. 

Forslaget blev tiltrådt af generalforsamlingen. 
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Indkøb af stige 

Flemming redegør for sit forslag. 

Forslaget blev tiltrådt af generalforsamlingen. 

Det vedtaget at den nye stige vil overtage den gamle støbejernsstiges plads. 

(Post møde note: Stigen er indkøbt og er på plads) 

 

 

Punkt 10: Etablering af festudvalg til sommerfest 2011 og 

                  fastelavn 2012 
 

Thomas tilbød at afholde Fastelavnsfesten sammen med Sandkrogen 6. 

Diskussion angående arrangører til afholdelse af sommerfest blev diskuteret og det blev igen anført 

fordelen ved at kunne komme i kontakt med folk via mail. 

(Post møde note: Flere beboere meldte sig til dette arrangement i forbindelse med fastelavnsfesten) 

 

Derfor opfordres medlemmerne til at sende deres mail adresse til hjemmesiden www.sandkrogen.dk. 

Nederst i højre hjørne på hjemmesiden er der mulighed for at kontakte foreningen og dermed gøre 

opmærksom på sin e-mail (se Figur 1 nedenfor). 

 

E-mail adresserne vil ikke blive lagt offentligt ud på hjemmesiden. 

 

 
Figur 1 www.sandkrogen.dk med angivelse af hvor man kan kontakte foreningen 

 

Kristian indvilger i at gå en runde og spørge til folks mail-adresser. 

 

Punkt 11: Kontigent 2010. 
Uændret kr. 200,- pr. husstand . Det blev vedtaget 

 

http://www.sandkrogen.dk/
http://www.sandkrogen.dk/
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Punkt 12: Eventuelt 
Ulla beretter om en tilstoppet kloak fra en samlebrønd i Ullas have og ud til vejen. Samlebrønden 

samler flere husstandes kloakker.  

 

Kommunen har udliciteret kloak-systemet til Nordvand. 

 

Nordvand har renset stikledningen ud til vejen, men ikke udbedret stikledningen og det er uafklaret 

hvem der skal betale dette for at undgå nye tilstopninger. Ulla spørger generalforsamlingen om der er 

regler eller praksis for dette, hvilket generalforsamlingen ikke kunne svare på. Der arbejdes p.t. på en 

afklaring. 

 

 

  

 

 

 

3. marts 2011 

Thomas (Sandkrogen 7), Referent 
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Bilag 1: 

 Formandens beretning for året 2010 

i

 

Formandens beretning 2010/2011. 

 

Da jeg i sin tid blev formand for grundejerforeningen, havde jeg ingen ide om, at 

man skulle have skjulte talenter, i form af forfatterskab og en usædvanlig livlig 

fantasi. 

 

Det er imidlertid gået op for mig, at dette er en tvingende nødvendighed for at 

kunne forfatte denne beretning hvert år. 

 

Der sker ikke det store i Sandkrogen, så det bliver vanskeligere og vanskeligere at 

skrive noget, uden at komme ud på lidt tynd is. 

 

Det der var det helt nye i sidste sæson var, at der ikke blev nogen sommerfest. Det 

lader til, at det bliver sværere og sværere at få samlet et hold til at arrangere festen. 

Det er ærgerligt, men den kommer jo nok igen, når lysten vender tilbage. 

 

Fastelavnsfesten forløb derimod til UG. 

 

Der er kommet nogle indslag til denne generalforsamling – det er dejligt, det viser 

da en vis interesse for foreningens tilstedeværelse. 

 

Vi har nogle uløste opgaver fra sidste generalforsamling, som jeg syntes vi skal tage 

under pkt. 8 – før de indkomne forslag. 

 

Jeg er kommet i besiddelse af en ”Ny plan for spildevandet i Gladsaxe i høring”. 

Jeg er faktisk ikke klar over, hvem der har modtaget denne skrivelse, men jeg 

kan oplyse, at den som nævnt har til hensigt, at reducere overløb af opblandet 

spildevand og regnvand til vandområder. Der bliver i planen også fokuseret på 

renovering af afløbssystemet og på initiativer, der skal reducere risikoen for 

kælderoversvømmelser. 

 

Det sidste kunne jo have interesse for os – dog har jeg ikke hørt om oversvømmelser 

i den seneste tid. Sidst vi havde kraftig regn, lod det til at alle kældre klarede 

mosten. 

 

Jeg giver nu ordet til Kassereren. 

 

Kristian Andresen 

Sandkrogen 84 


