
Grundejerforeningen Granborg 
 

Referat af generalforsamlingen søndag den 29. august 2010 på Als Badehotel med 
følgende dagsorden: 

1. valg af dirigent 
2. formandens beretning 
3. forelæggelse af regnskab 
4. valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 
5. valg af medlem i stedet for Birgit Buch, der ønsker at udtræde af bestyrel-

sen – punktet udgår, da den siddende suppleant Lise Henriksen er stedfor-
træder 

6. valg af suppleant 
7. valg af revisor 
8. snerydning vinter 
9. indkomne forslag 
10. eventuelt. 
 

Valg af dirigent 
Som dirigent valgtes Poul Larsen, og da sekretæren ikke var mødt, fungerede Rita 
som sekretær. 

 
Formandens beretning 
Først velkommen til Daniel og Anne Højer i nr. 6 
 
Det har været et forholdsvist roligt år i området.  
 
Vi har modtaget brev fra Birgit Buch om, at hun ønsker at holde pause fra bestyrel-
sesarbejdet. Birgit takker for samarbejdet i den forløbne periode. 
 
Der har været en del henvendelser fra firmaer, som gerne ville give tilbud på vedlige-
holdelse af Skråvejen, blandt andet var der tilbud på belægning med knust asfalt, 
men man ved ikke, om det eventuelt kan have miljømæssige konsekvenser. Der fore-
ligger en kommunal beslutning om, at de først ca. 150 m efter asfaltvejen betales 
med 26 andele ’a 50 kr. til den fælles vedligeholdelse. Det er blevet undersøgt, hvad 
prisen for en asfaltering vil koste og prisen vil være ca. 300.000 kr. Henvendelse fra 
firma i Øster Hurup om vedligeholdelse – det vil koste 300 kr. i timen ex. moms. For 
nuværende er det Als Maskinstation, der vedligeholder vejene. 
 
Ideoplæg fra HedeDanmark om fældning af store træer – prisen vil være ca. 250 kr. 
pr. træ og så tager de træet med og rydder op efter sig.  
 
Tak til Rita for hjemmesiden. 
 
I vinter havde vi tre måneder med sne, hvilket har været et problem, når man er 
fastboende. Nre. 5 og 12D har betalt for den snerydning, der havde betydning for 
dem. Der har været klager over, at der er opstået bræmmer, der hvor ploven har 
kørt, men vi kan ikke gøre ret meget ved det, kun når vi selv bestiller snerydning. 
 
Deklarationen har været drøftet tidligere. Den er lavet for mange år siden, men kan 
læses og forstås. Den behøver ikke at blive ændret, hvilket vil kræve en omkostning 
på 1400 kr. plus advokatomkostninger. Til gengæld var der enighed om, at vi følger 
deklarationen således, at generalforsamlingen fremover holdes i maj og kontingentet 
betales i maj. Det indebærer så, at regnskabet føres tilbage til det oprindelige, så 
regnskabsåret går fra januar til december. 



 
Svend Erik spurgte, om man ikke kunne få brandpladsen igen. Andre grundejerfor-
eninger har en, bare ikke Granborg. Hvis man undersøgte mht. vindretning mv. inden 
afbrænding, burde det kunne lade sig gøre, men uden de nødvendige tilladelser, kan 
vi ikke bare begynde at brænde af. 
 
Spm.: Hvad med hullet ved Skråvejen/Granborg 30? 
Svar: Vejene i Granborg betales af grundejerforeningen. Halvdelen af Digevejen beta-
les af Granborg og halvdelen af Mads’s plantage.  
 
Regnskabet 
Regnskabet godkendt. Kontingentet er uændret til næste år 500 kr.  
På forespørgsel blev det oplyst, at prisen for græsslåning på forstranden var 1600 kr. i 
2009 for at få slået 4 gange om året.  Der er budgetteret med 2000 i det nye år. 
 
Valg til bestyrelse 
Bjørn Christensen, Daniel Højer og Rita Kampff blev valgt til bestyrelsen. Som supple-
ant blev valgt Svend Erik Nielsen og som revisor Peter Bøggild. Da Børn Christensen 
ikke ønskede at genopstille som formand, blev Daniel Højer valgt i stedet. Bjørn ac-
cepterede at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem. 
 
Snerydning 

Hvis ingen kan komme rundt og Falck ikke kan komme frem, er det nødvendigt med 
fælles snerydning. Hvordan løser vi det? Generalforsamlingen var enig om at bestyrel-
sen må vurdere, hvad der er rimelige udgifter til rydning fra gang til gang. 
 
Eventuelt  
Det blev drøftet, om vi kunne spare på udgiften til porto, og der var enighed om, at vi 
fremover kun vil sende referatet ud pr. e-mail. Meddel derfor venligst din e-mail 
adresse til grundejerforeningen på nedenstående mailadresse. Hvis man ikke har en 
mailadresse, må man bede om referatet på papir, fremover udsendes det ikke auto-
matisk. 
 
Det blev diskuteret, om der kunne være stemning for at HEF kørte fiberkabler ud til 
sommerhusene. Daniel oplyste, at det ville koste ca. 3-4000 kr. pr. parcel plus opret-
telse af abonnement. Man kan herved opnå en lynhurtig forbindelse, men der skal 
være en del, der har interesse for det, for at HEF vil lægge fiberkablerne i vejen. Hvis 
nogen er interesserede kan man ringe til Daniel Højer på 51900484 eller maile til 
gfgranborg@hotmail.com 
 
Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Den nye bestyrelse har herefter konstitueret sig som følgende: 
 
Formand Daniel Højer 
Kasserer  Jon Schmidt 
Sekretær  Lise Henriksen 
Øvrige Bjørn Christensen 
 Rita Kampff 
 
Suppleant Svend Erik Nielsen 
Revisor Peter Bøggild 
 
 


