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Granborg. 
 

Referat af generalforsamling 6. September 2009 kl.10.00 - afholdt på Als Badehotel. 
Dagsorden i flg. Vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af regnskab. 
4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen - På valg Jon Schmidt og Birgit Buch. 
5. Valg af suppleant. 
6. Valg af revisor. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 
Der var fremmødt 20 personer. 
 

1. Poul Larsen blev valgt til dirigent. 

• Blandt fremmødte var 16 stemmeberettigede. Ingen bem. til dagsorden (er udsendt rettidigt). 
 

2. Formandens beretning. 

• Formanden ikke tilstede pga sygdom. Jon Schmidt oplyste at Formandens beretning ville 
være klar, og udsendes med dette referat. Dog havde Jon enkelte oplysninger med fra 
formanden.  

• Vejene er godt vedligeholdt. Øverste del af Skråvejen har fået nyt grus og Digevejen er 
blevet repareret. 

• Deling af grunde ikke tilladt iht ny lokalplan. Bestyrelsen vil ikke tiltræde evt. 
dispensationsansøgninger. 

• Jens Sand refererede fra møde mellem Kommunen og Initiativgruppen omkring placering af 
udledning af spildevand fra nyt planlæagt rensningsanlæg. Til dette møde var der fremmødt 
ca. 200 grundejere. Man mener ikke Kommunen har informeret alle sommerhusejere 
tilstrækkeligt. Initiativgruppen har nu forpligtiget sig til at underette grundejerforeningernes 
formænd om udvikling i sagen. Denne underretning vil ske pr. mail. Forventning til 
kloakering vil være tidligst år 2018. ****Tilføjelse ved bestyrelsesmøde 111009: Sagen er 
taget af bordet hos kommunen, - man starter helt forfra**** 

• Bestyrelsen har vedtaget fremover at invitere suppleanter med til bestyrelsesmøderne. 

• Manglende oprydning i skel: Fremover vil kommunen blive orienteret i større sager. 

• Der er rejst forslag om anlæg af Petanquebane i Granborg. Afvist. 

• Klipning for enden af Digevejen fortsætter  som hidtil. 

• Problemer med overflade vand er ikke aktuelt mere. Afsluttet.  
3. Regnskab blev fremlagt – og stillede spørgsmål blev besvaret. 

• Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt kontingentforhøjelsen er i orden. Den store udgift 
sidste år til flisning blev nævnt igen. Der var undren over at kassebeholdningen er svundet 
over de seneste år. 

• Kontingent for 2010/ 2011 forventes at være 500 kr. /år. Bør reguleres efter udgifternes 
størrelse. 

4. Jon og Birgit modtog genvalg.  
5. Lise Henriksen, Granborg 7 blev valgt som suppleant – Velkommen. 
6. Rita Kampff fortsætter som revisor. 
7. Vi har modtaget et forslag fra Svend Erik Nielsen, Granborg 30: Der var diskussion om hvorvidt 

foreslagsstiller skal være tilstede ved forslagsfremsætning. 

• Flisning bør genindføres og/eller Brændpladsen genindføres. Flisning for dyrt/Afbrænding 
kræver dispensation. Forslag ikke vedtaget. 

• Foreningen kan investere i en flismaskine som grundejere kunne leje for et mindre beløb. 
Foreningen bør ikke påtage sig materiel som kræver vedligeholdelse. Forslag ikke vedtaget.  
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Det er grundejers ansvar at bortskaffe affald. Mads’ Plantage fliser i maj, - her er der 
mulighed for at ”deltage” – mod egenbetaling. Kontakt venligst Bjørn. 

• Generalforsamlingen bør flyttes til august eller til maj (som beskrevet i deklarationen) – 
Vedtaget med stemmerne 4 for  -  0 imod. Flyttes til sidste søndag i August. Bestyrelsen bør 
færdiggøre gennemgangen af Deklarationen. Bjørn spørger Kommunen om hvilke evt. 
udgifter foreningen vil blive pålagt hvis deklarationen skal ændres. Det blev endvidere 
drøftet hvorvidt formanden vælges på generalforsamlingen eller om det er bestyrelsen som 
vælger formanden. Det menes at være bestyrelsens valg. 

8. Foreningens mailadresse: gfgranborg@hotmail.com – Bjørns mailadresse er Granborg12d@mail.dk 
9. Tak for det store fremmøde. Og tak til Rita for stadig vedligeholdelse af hjemmesiden.  
10. Planlagte bestyrelsesmøder 111009 og 040410. 

 
 

 
Den nye bestyrelse:  

• Formand: Bjørn Christensen, Granborg 12 D. 

• Kasserer: John Schmidt, Granborg 35. 
Bestyrelse i øvrigt.  

• Poul B. Larsen, Granborg 16.  

• Lars Mikkelsen, Granborg 40 

• Birgit Buch, Granborg 18.  

• Suppleant til bestyrelsen er Lise Henriksen, Granborg 7 
 
 
 
 

OBS: Se Regulativ for tømningsordning for hustanke på www.mariagerfjord.dk. Her er et uddrag: 
 
§ 7. 
Tømning af tank. 
Hustanke ved helårshuse tømmes 1 gang årligt efter en nærmere fastlagt tidsplan. 
Hustanke ved sommerhuse og fritidshuse tømmes hvert andet år. 
Sommerhuse, hvortil der er givet tilladelse til helårsbeboelse, betragtes i denne forbindelse som helårshuse. 
Såfremt det viser sig, at en tanks kapacitet er utilstrækkelig, kan tanken kræves udskiftet med en større. 
Herudover kan kommunen graduere antallet af tømninger efter ejendommens benyttelse, hustankens størrelse 
og type,  
Grundejeren er forpligtet til at give adgang for kommunens medarbejdere og entreprenører til at udføre 
arbejdet. 
§ 8. 
Betaling. 
For deltagelse i ordningen betales den afgift Byrådet har fastsat ved budgetbehandlingen. 
Afgiften dækker udgifterne til tømning, transport og slambehandling, herunder slutanvendelse eller deponering efter 
miljølovens regler samt kommunens administration af ordningen. 
Afgiften for de obligatoriske tømninger opkræves hos ejendommens ejer sammen med ejendomsskatten. 
For tømninger herudover udsendes særskilt regning. 
Der betales 1 bidrag pr. normal hustank. 
Såfremt tankens placering eller størrelse medfører væsentligt forøgede omkostninger ved tømningen i forhold til øvrige 
tanke, udføres tømningen efter regning. 
Hvis det ikke er muligt at tømme tanken på grund af, at den ikke er frilagt, eller der ikke er adgang til tanken, opkræves 
der en afgift for forgæves kørsel, svarende til afgiften til ordinær tømning. 
Afgifterne fremgår af takstbladet, som fastsættes ved vedtagelsen af 
kommunens budget. 

 


