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Referat fra grundejerforeningen Granborg's generalforsamling

Tid: Søndag den 6. maj 2012
Sted: Als Kro & Badehotel

Deltagere: 12 heraf 10 stemmeberettigede

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Kontingent og budget
5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg var
Rita Kampff
Bjørn Christensen
Daniel Højer

6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag

Klage over rydning af siv på fællesområdet
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Peter Bøggild blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 
var indkaldt rettidigt. Herefter blev ordet givet til formanden.

2. Formandens beretning (afskrift)
Jeg har nu været formand i 2 år, og har dermed afsluttet min første periode. Mit 2. år som formand 
har også været relativ stille.

Generelt vil jeg sige, at selvom der ikke er brugt så mange penge på veje, syntes jeg, at Granborg 
er i ret god stand. Ser vi på begyndelsen af Skråvejen, så har den været hårdt medtaget og der er  
igen nogle huller.

Jeg har været til Generalforsamling i vandværket og fik en skræmmende oplysning, som jeg 
kommenterede på mødet, nemlig at de budgetteret med 25.000,- i gebyr. Jeg håber ikke, at det er  
nogle her i grundejerforeningen, som glemmer at aflæse.

Helt stille har året ikke været, for der var en del punkter på sidste generalforsamling, som vi skulle  
se på.

•Bestilling af 2 nye skilte (har haft én ud at se på de eksisterende, man har glemt at følge op 
på det)

•Granborgs bænke trænger til vedligehold (har selv skruet et par brædder fast, men ellers tror  
jeg ikke, der er sket noget). Thomas i nr 10 har, så vidt jeg har forstået, sagt, at han gerne 
vil lave noget vedligehold.

•Opslagstavlen ”pynt” – stadigvæk meget begrænset
•Regler for bålplads:

•Vi har fået svar fra Caspar Weisberg (Beredskabsinspektør i Mariagerfjord) hvori det  
står, at vi gerne må lave en bålplads

•Skal være begrænset og omgrænset med kant
•Legeplads er mulig at få gratis leveret og installeret, men der skal betales for en 7års service 

aftale (1495,-/mdr = 125.580,-). Jeg har så sent som i går igen tjekket det, og nu er det  
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også muligt at finde lokale firmaer, som ønsker en reklame på lejepladsen, så det bliver  
helt gratis.

•Fælles alarm systemer.
•Har fået tilbud fra Dansikring, Falck og Als Elservice.
•Als Elservice har takket nej og Dansikring og Falck har givet tilbud, som kun matcher  

det generelle tilbud som de har ca. 2 gange årligt.
•Als Elservice har anbefalet af vi kontakter Mariagerfjord El

•Dagsordenen ønskes på Granborgs hjemmeside…den er simpelthen bare smuttet.

Der er i årets løb kun kommet to henvendelser fra Grundejerne, hvor af den ene var en information  
og håb om, at vi kunne lægge informationen ud på vores hjemmeside, mens den anden var en 
klage med to punkter.

Den første var fra Thomas i nr. 10, som forslog at vi tager ”nabohjælp” ordningen op her i  
grundejerforeningen. Hans forslag blev egentlig ”afvist” da vi ikke kan lave reklame på vores  
hjemmeside for denne ordning, men vi burde faktisk have haft den på dagsordnen som 
indkommende forslag. Da det er en gratis ordning foreslår jeg, at den tages om under ”Eventuelt”.

Det ene af de to punkter har vi overført til punktet ”Indkommende forslag”, mens det andet vil blive  
nævnt her i min beretning.

Klage nr. 1:
•Jordvold ved nr. 5 er i strid med deklarationens punkt 16 og bør fjernes.

•Vi i bestyrelsen har vurderet, at det ikke er i strid med deklarationen og heller ikke i  
forhold til lokalplanen. Lokalplanen beskriver dog, at det ikke er tilladt at opføre en 
vold, men den forbyder ikke de volde, som var opført før lokalplanen trådte i kraft  
(16. juni 2009).

Forslag:
Klage over rydning af siv på fælles område.

•Vi må gerne rydde siv på fællesområdet, men vi skal blot følge reglerne for høslet og det er  
der ikke i denne situation

•Jeg vil også giver ”Klageren” ret i, at én mand ikke enhændigt kan slå siv
•Jeg er dog af den opfattelse, at området ser langt bedre ud, hvis/når det drives høslet/  

beskæres siv
•Jeg foreslår derfor, at vi tager en afstemning, om der er flertal for, at vi fælder siv og klipper  

stien og ”frimærket”

3. Forelæggelse af regnskab
Jon gennemgik regnskabet  og kommenterede samtidig, at der ikke var mange udgifter, idet regn-
skabet kun dækkede en del af året. Fremover kan vi ikke holde omkostningerne så langt nede. Det 
blev drøftet, om vi til generalforsamlingen næste år skulle fremsætte forslag om at opkræve gebyr, 
hvis kontingentet ikke er blevet betalt rettidigt.

4. Kontingent
Budgettet for 2012 blev godkendt. Det blev herefter vedtaget, at kontingentet for 2013 skulle 
forblive uændret 500 kr., men vi vil herefter drøfte om en eventuel kontingentnedsættelse kan 
komme på tale, hvis vi får et rimeligt overskud.

Der blev spurgt om, hvordan vi fordeler omkostningerne på de veje, vi er med til at betale til, og 
Bjørn forklarede, at kommunen i sin tid besluttede at der til Skråvejen skulle betales 26 andele á 50 
kr. Til Digevejen betaler vi 26 andele af omkostningerne.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Rita Kampff, Bjørn Christensen og Daniel Højer accepterede alle genvalg og blev valgt, uden at 
der blev stillet forslag om modkandidater.

http://www.naboor.dk/
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6. Valg af suppleant
Svend Erik Nielsen blev genvalgt.

7. Valg af revisor
Peter Bøggild blev genvalgt.

8. Indkomne forslag
Der var blevet klaget over volden ved Granborg nr. 5 og ligeledes var der klaget over, at der blev 
ryddet rør på strandengen. 

Med hensyn til volden, så er den etableret allerede i 2001 og derfor ikke omfattet af 
lokalplan 27/2009 og må derfor betragtes som lovlig (iflg. kommunen).

Med hensyn til rydning af rør vedtog generalforsamlingen, at bestyrelsen og suppleanten i 
fællesskab måtte tage stilling til, hvorledes rydningen fremover skulle foregå. Samtidig er 
det vigtigt, at vi følger Naturstyrelsens vejledning om strandenge, hvoraf det fremgår, at der 
kun må ryddes i perioden 1. november til 28. februar, og at det høstede materiale skal 
fjernes.

9. Eventuelt
Det blev vedtaget at Bjørn skulle kontakte Als Maskinstation med henblik på at få leveret nogle 
store sten til afgrænsning af bålstedet og etablering af bålplads.

Der vil blive informeret på vores hjemmeside om diverse tiltag.

Bestyrelsen blev anmodet om, at bruge opslagstavlen til informationer for grundejerne, herunder 
bl.a. ophængning af referat fra generalforsamlingen. 

Formanden ville sørge for, at opslagstavlen nu blev taget behørigt i anvendelse.

Vedr. 2 nye skilte: 
Peter Bøggild gjorde opmærksom på, at der er fejl i de eksisterende 2 vejoversigtsskilte, og at det 
skal sikres, at der ikke laves samme fejl igen på de 2 næste skilte (en lang sti der vises som en vej, 
hvilket har givet en hel del problemer).

Vedr. Legeplads:
Betalingsordningen for en legeplads udviste generalforsamlingen ikke umiddelbart interesse for. 
Ejheller en egenetablering. I begge tilfælde vil der påhvile bestyrelsen et stort ansvar, ligesom der 
må påregnes en del udgifter/arbejdsindsats til drift og vedligeholdelse. 

E-mail service:
Rita informerede om, at man kan tilmelde sig e-mail service hos hende. Dette medfører, at vigtige 
informationer udsendes løbende til de der har tilmeldt sig.

I årets løb har Thomas Mörch foreslået, at man kunne tilmelde sig nabohjælp på siden 
www.naboor.dk  ,   men forslaget vurderes at være vanskeligt at håndtere.

Bestyrelsen har desuden besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem får en telefonliste, så vi kan 
kontaktes og evt. ringe til den grundejer, som henvendelsen drejer sig om, hvis man har observeret 
uregelmæssigheder ved eller omkring et af husene i Granborg.

Der blev spurgt til tidsperspektiv for kloakering i sommerhusområderne ved Als Odde, og 
formanden meddelte, at han vil tage kontakt til kommunen for nærmere tidsangivelse.

Referent Rita

http://www.naboor.dk/
http://www.gfgranborg.dk/

