Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Granly
onsdag den 29. april 2020 kl. 20.10. Generalforsamlingen afholdtes som
telefonmøde grundet myndighedernes forsamlingsforbud på mere end 10
personer pga. coronavirus
Generalforsamlingen gik i gang kl. 20.20. Til stede via telefon var:
Lars Thuesen (nr. 80), Frederik Fisker (nr. 72), Tage Duer (76), Susanne Nordholm (nr. 78) Claus
Jakobsen (nr. 70), Linea Sanderbro Kürstein (nr. 31), Jesper Skavin (nr. 37), Berit Jensen (nr. 84),
Flemming Kampff (nr.12), Lars A. Pedersen (nr. 6). I alt 10 stemmeberettigede grundejere til stede.
Der var ingen fuldmagter.
Formanden bød velkommen og udtrykte stor tiltro til, at generalforsamlingen kunne gennemføres
trods det anderledes format. Herefter gik vi over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Lars (nr. 6) blev valgt som dirigent.
Dirigenten startede med at sikre sig, at alle tilstede var OK med generalforsamlingens form og
varsling. Der var ingen bemærkninger, og generalforsamlingen fortsatte.
2. Formandens beretning
Formanden (Jesper nr. 37) fremlagde beretningen, der kan læses i fulde længde på Sandkrogens
hjemmeside (sandkrogen.dk). Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
Formanden sluttede af med at takke for årerne som formand for foreningen og det gode samarbejde
med resten af bestyrelsen samt foreningens medlemmer. Generalforsamlingen kvitterede med et
bifald som tak for det gode formandskab.
3. Kassererens beretning med fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren (Flemming nr. 12) gennemgik regnskabet, der også var udsendt med indkaldelsen.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5
Formanden var på valg, og Jesper (nr. 37) havde på forhånd tilkendegivet, at han ikke ønskede at
modtage genvalg som formand. Bestyrelsen foreslog i stedet Frederik Fisker (nr. 72).
Frederik blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen som den nye formand. Frederik takkede for
valget og takkede også den afgående formand for det gode arbejde i de foregående år. Frederik
modtog ligeledes et bifald for sit engagement i foreningen.
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7. Valg af revisor
Marie (nr. 35) modtog genvalg som revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslog Tage (nr. 76), der på forhånd havde tilkendegivet, at han gerne stillede op, hvis
Frederik blev valgt som formand. Tage blev valgt som suppleant af generalforsamlingen og modtog
også et bifald.
9. Valg af revisorsuppleant
Morten (nr. 78) modtog genvalg som revisorsuppleant
10. Udlæg til bestyrelsen
Formand: 1000,- kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 500,- kr.
Punktet blev godkendt uden bemærkninger
11. Etablering af festudvalg:
a. Sommerfest 2020
b. Fastelavn 2021
a. Sommerfest 2020
Følgende festudvalg blev etableret: Linea og Henrik (31), Lars og Pia (nr. 6), Tina og Lars (nr. 80),
Tage og Sarah (nr. 76)
Der kom på generalforsamlingen et forslag om at holde sommerfesten en fast dato, fx den sidste
lørdag i august. Der var opbakning til forslaget, og sommerfesten i år holdes således i år lørdag den
29. august (såfremt det er muligt at følge myndighedernes anvisninger).
b. Fastelavn 2021
Følgende udvalg blev etableret: Camilla (nr. 7), Frederik (72), Tage (76), Tina (80), Berit (84)
12. Eventuelt
a. Indkøb af ny stige:
Alle medlemmer af foreningen skal være opmærksomme på, at ingen af de nuværende stiger, er
forsvarlige at benytte. Begge stiger skal således udskiftes. Det bør være nok at købe en enkelt ny
stige, der til gengæld skal være høj nok til, at det er muligt at rense tagrenderne samtidig med, den
ikke må være for tung. Bestyrelsen står for indkøb af ny stige.
b. Oprydning- og rengøringsdag:
Der var enighed om at aftale en dag, hvor foreningens medlemmer kan være fælles om at rydde op,
samle skrald og i det hele taget ordne de fælles arealer. Derudover skal traileren vaskes og have ny
presenning på. Bestyrelsen indkalder til en dag.
Yderligere bemærkninger:
Nøglen til opslagstavlen, der hang i en kæde, er væk. Der er nu kun en enkelt nøgle tilbage, der
ligger hos Berit (nr. 84). Man er velkommen til at låne nøglen, hvis man ønsker at hænge et opslag
op.
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Til sidst drøftede vi en overvejelse om et fartbump mere på Sandkrogen. Der var generelt
opbakning til dette, men det skal undersøges, hvad skal der til, og hvordan et fartbump kan
finansieres. Lars (nr. 80) undersøger mulighederne med kommunen.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og sluttede af med at takke den afgående formand
for det gode arbejde i de foregående syv år og den nye formand for at tage kampen op.
Referent: Berit (nr. 84)
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