
Referat fra Grundejer foreningen Granborg’s 
generalforsamling

Tid: Søndag den 29. maj 2011 
Sted: Als Kro & Badehotel

Fremmødte: 11 personer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Kontingent
5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen på valg – Jon Schmidt & Lise Berg Henriksen
6. Valg af suppleant
7. Valg af Revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

1) Valg af dirigent

Poul Larsen modtog valget som dirigent og konstaterede at der ingen bemærkninger var til 
dagsordnen som blev udsendt rettidig. Dagsordenen ønskes på Granborgs hjemmeside 
fremover. Årsagen til at den ikke har været sat på er, at uærlige personer skulle få 
information om hvornår sommerhus ejere i Granborg evt. er til Generalforsamling og 
dermed risiko for indbrud.
Det vurderes dog, at med det fremmødte antal, vil der nok være en i husstanden der 
prioritere at blive hjemme.

2) Formandens beretning:
Daniel har haft sit første år som formand. Det har været et stille år. 
Der har været et møde med kommunen vedr. aktiviteter. Kommunen er i gang med en 
gennemgang af alle BBR’er, så derfor kan det anbefales, at man checker sin BBR og får 
den rette til inden kommunen selv finder evt. fejl og mangler.

Vi har haft en hård vinter men ingen påpegede problemer – man kan dog lige nævne at på 
tidspunkter med meget sne på Lysevej, anbefales det at man kører den anden vej ud for 
ikke at sidde fast.

Der er i vinterens løb blevet et hul i svinget på Lysevej, hvilket kan skabe farlig situation 
når man forsøger at undvige. Kommunen skal sendes ud for at vurdere situationen.

Kommentarer til Formandens beretning:



Information om rensningsanlæg ikke på dagsordnen hvilket rejste spørgsmål om det ikke 
er et fokusområde for bestyrelsen – placering = negativ reklame for området – sidste 
udmelding på placering er Hadsund, hvilket er informeret ud via vores hjemmeside.

Kloakering i Helberskov området vil ske om 2 år i flg. nuværende spildevandsplan – den 
kan dog sagtens ændre sig.
Prisidé / niveau vil sandsynligvis max være 35.000 pr. husstand.

Herefter blev Formandens beretning godkendt.

3) Forelæggelse af regnskab:
Iflg. referat på sidste generalforsamling, skal vores regnskab gå fra januar til januar, men 
det fremviste er til 30/4 hvilket gav lidt forvirring. 
Det er stadig besluttet at næste regnskab går fra januar til januar.

13.000 kr. er afsat til vedligehold af veje i hele 2011 men kun 2276,17 er brugt endnu.
Bjørn er udpeget som vej-ansvarlig hvilket giver ham bemyndigelse til at beslutte hvornår 
der skal foretages reparationer.

Regnskabet blev godkendt.

4) Kontingent:
Bestyrelsens anbefaling var at fastholde det nuværende kontingent på 500 kr. for 2012

Dette blev godkendt.

5) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
Både Jon Schmidt i nr. 35 & Lise Berg Henriksen nr. 7, modtog genvalg.

6) Valg af Suppleant:
Svend Erik Nielsen i nr. 30, modtog genvalg.

7) Valg af Revisor:
Peter Bøggild i nr. 17, modtog genvalg

8) Indkomne forslag:
Alarm system – ønske om undersøgelse af fælles tilbud for dem der ikke allerede har 
installeret alarm. 
Formanden undersøger mulighed ved bl.a. Dansikring og derefter laves en 
husstandsundersøgelse – spørgeskema lægges i postkasserne. Ud over at spørge om 
interessen for alarmsystem, spørger vi også om hvem der aktivt bruger informationerne via 
hjemmesiden.

9) Eventuelt:
Der opleves tit, at husnummersystemet giver anledning til forvirring for dem der ikke er 
vant til at færdes i området.
Det skal undersøges om Falck og politi har helt styr på placeringen af husstandene via 
deres GPS’er eller anden form for kort.



Bestilling af 2 ny skilte med oversigt over husnumrene. Disse skal placeres på Digevejen. 
Der udover må man guide evt. gæster til eget hus, da bestyrelsen ikke ser sig i stand til at 
påtage sig opgaven med at får opdateret Google Earth osv.

Svend Erik som har klippet græs for os gennem årerne, har ikke længere mulighed for det 
og arbejdet overtages i stedet af Thomas Mörch i nr. 10. Daniel vil derudover også køre en 
tur på traktoren en gang i mellem.

Granborg bænke trænger til vedligehold – hvis nogen har tid, lyst og mulighed for dette, er 
de mere end velkommen til at tage action 

Opslagstavle er nu på plads igen – evt. opslag der kunne pynte i kassen:
 Bestyrelsens medlemmer og tlf. nr.
 Oplysning vedr. afbrænding
 Hunde skal føres i snor + opsamling af evt. efterladenskaber
 Køb & salg

Reglerne for bålplads / bålsted skal afklares da vi gerne vil have mulighed for at kunne 
samles og grille snobrød eller en pølse bl.a. for at styrke relationerne / kendskab til 
hinanden i Granborg.

Ønske om legeplads – Daniel undersøger muligheden for en evt. sponsoreret udgave 
sammen med naturfredningsstyrelsens syn på dette.


