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Indhold:
 Referat fra generalforsamlingen d. 27/3 - 2008
 Formandens beretning 2007

Sommerfest:

 Sæt kryds i kalenderen 23/8
 Festarrangør til Sommerfest søges!

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen
Granly den 27.marts 2008
Tilstede:

Marie Sørensen Brasholt (35), Hanne Møller Frederiksen (16),
Flemming Kampff (12), Kristian Andresen (84), Thomas Lønborg-Jensen (7)

I alt 5 deltagere og 5 stemmer.

Punkt 1: Dirigent
35 blev valgt, frivilligt. Jesper konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Punkt 2: Formandens beretning
Formanden gennemgik årets gang i Granly.
Beretningen blev godkendt. (Den fulde beretning er vedhæftet som bilag 1)
I relation til seneste dødsfald på vejen anmoder generalforsamlingen om at bestyrelsen for
fremtiden fremsenderen buket på foreningens vejne.

Punkt 3: Kassererens beretning
Flemming gennemgik regnskabet, som blev udsendt sammen med indkaldelsen. Indtægter blev
på kr. 9.642,23 og udgifterne kr. 7.507,50 hvilket gav et overskud på 2.134,73 kr.
Egenkapitalen er herefter 28.680,10 kr. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Valg af formand. Kristian (84) modtager valg.
Kristian (84) stillede op og blev valgt.

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

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant
Hanne stillede op og blev valgt.

Punkt 7: Valg af revisorsuppleant
Marie Sørensen Brasholt (35) stillede op og blev valgt.

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

Punkt 9: Indkomne forslag
NIL

Punkt 10: Orientering fra udvalgene
Orientering fra vejudvalget – ikke noget nyt – Thomas kontakter kommunen med henblik på
hvornår den lovede nye asfalt lægges.
Orientering fra legepladsudvalget:

Granly Nyhedsbrev 2008, SIDE 1 AF 4

Der har ikke været nogen aktivitet i dette udvalg i det forløbne år. Spørgsmålet er om denne
kamp kan vindes – Kristian foreslår at nedlægge vejudvalget hvilket blev besluttet.

Punkt 11: Etablering af festudvalg til sommerfest 2008 og fastelavn 2009
Kristian (84) har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra sidste års sommerfest. Kristian
indvilger i at stå få grill og gris til et lignende arrangement i år, men forudsætter at andre
melder sig til at hjælpe med de andre praktiske gøremål i forbindelse med arrangementet.
Der var enighed om at stile mod Lørdag den 23/8 såfremt flere frivillige arrangører meldte sig.
Thomas & Camilla (7) melder sig til fastelavnsarrangement.

Punkt 12: Kontingent 2008
Uændret til 200,- kr pr. husstand. Det blev vedtaget.
Kristian foreslog kasseren og revisoren at foreningens mindre aktiver straksafskrives ved
anskaffelse og at regnskabet fremadrettet afspejlede denne politik.

Punkt 13: Eventuelt
Kristian (84) er ikke tilfreds med at vores udstyr bliver afleveret efter udlån i defekt stand.
Dette er sket med næsehjulet på traileren. Dette er ikke godt nok.
Kristian kan ikke finde et baskettballnet der passer til baskettballkurven og som ligger i et
passende prisleje til vores brug. Kristian ønsker derfor at frafalde denne opgave.
Kristian opfordrer vejudvalget til at anmode kommunen opsætte hajtænder i krydset
Sandkrogen og Amundsensvej. P.t. er der højrevigepligt i krydset, hvilket virker ulogisk er og
farligt. Thomas tager kontakt til kommunen om dette ifm. at vi rykker for vejbelægning.
Kristian opfordrer vejudvalget til at anmode kommunen om at lave parkeringsstriber på
parkeringspladsen.
Der henstilles til at bruge parkeringspladsen i stedet for at parkere bilerne på vejene og
fortovene.
Situationen vedrørende de verserende tyverier blev drøftet. Kristian redegjorde for de indbrud
han har haft kendskab til. Folk opfordres til at fortælle om lignende situationer til Kristian 84
så vi har et samlet billede af situationen.
Det blev besluttet at investere i et nabohjælp-skilt til vejen samt et nabohjælp-klistermærke til
samtlige af foreningens medlemmer. Kristian ville sørge for dette.
Generalforsamlingen foreslog samtidig folk til at opgive deres mobiltelefonnummer til
flemming@kampff.eu som vil lægge dette nummer på hjemmesiden. Dette vil gøre det muligt
for os andre at holde øje og tage kontakt såfremt nogen fatter mistanke om et forestående
indbrud.
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Folk opfordres også til at skærpe opmærksomheden generelt. Et godt hint er i øvrigt at tage
billeder af sit arvegods.
27. marts 2008
Thomas Lønborg-Jensen, Referent
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Bilag 1:

Formandens beretning for året 2007
i

Jeg plejer at sige at året er gået uden de store begivenheder, endelig kan jeg sige noget nyt – i
året 2007/2008 har der været masser af begivenheder – men desværre ikke af positiv art.
Året i Sandkrogen har været præget af et dødsfald og masser af indbrud – det lader til at de
ubudne gæster har fundet vores oase og tager rigeligt for sig af retterne. Senest i sidste uge har
der været uventet besøg. Jeg har ikke tal på hvor mange indbrud vi har haft hernede, men vi er
da over fem, hvis vi tager vores naboer med – og så er der dem vi ikke har hørt om!
Det fik mig til at dele en løbeseddel rundt og med megen feed back – tak for det – det holder
desværre ikke tyvene væk, men er blot ment som en opfordring til at vi passer bedre på os selv
og vores naboer. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive uddybet nærmere under diverse.
Jeg har siddet og læst lidt på tidligere års beretninger og i 2005 skrev formanden, at kampen
omkring asfaltering i Sandkrogen endelig bærer frugt – Desværre skriver vi nu 2008 og frugten
er endnu ikke til at plukke – vi hører nærmere fra udvalgene.
Vores fastelavnsfest forløb som altid til ug og slange – både børnene fra Sandkrogen og de
omliggende veje elsker vores arrangement, som altid er godt forberedt og vel afholdt.
For første gang blev sommerfesten afholdt på en lidt utraditionel måde, idet konceptet var
ændret i forholdt til de øvrige år. Festkomiteen har modtaget mange rosende ord (inkl. nogle
flasker fantastisk vin) fra gæsterne til festen – tak for det.
Med håbet om ingen indbrud i det resterende 2008, ønsker formanden alle en god sommer.

Kristian Andresen
Sandkrogen 84
27. marts 2008
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