
 

 

Grundejerforeningen GF Granborg 

 

Referat fra generalforsamlingen den 28. juli 2013 kl. 10.00. 

Sted: Als Kro og Badehotel 

Antal deltagere: 10 personer – Heraf 8 stemmeberettigede 

 

1. 

Valg af dirigent: 

Poul Larsen blev valgt. 

 

2. 

Formandens beretning: 

Formanden var ikke mødt, hvorfor Rita Kampff måtte tage over på dette punkt. 

Der kunne derfor alene meddeles: 

Vedr. kloakering forventes dette at ske i vort område på et eller andet tidspunkt i perioden 2020 – 2030. 

 

3. 

Forelæggelse af regnskab: 

Regnskab for 2012 samt budget for 2013 blev godkendt. 

 

4. 

Kontingent: 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2014 sættes til kr. 0,00, og at kontingentet for 2015 sættes til kr. 

350,00, hvilket blev vedtaget på baggrund af et pt. rimeligt overskud i foreningens kasse. 

 

5. 

 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: 

På valg 

  Lise Berg Henriksen (ønsker ikke genvalg) 

  Jon Schmidt  

Jon Schmidt blev genvalgt 

Peter Bøggild blev nyvalgt 

 

Bestyrelsens sammensætning fremgår herefter af foreningens webside. 

 

6. 

Valg af suppleant: 

Svend Erik Nielsen blev genvalgt 

 

7. 

Valg af revisor: 

Thomas Mørch, Granborg 10, blev nyvalgt 

 



 

 

8. 

Indkomne forslag: 

Forslag a. 

At grundejerforeningen tager kontakt til Mariagerfjord Kommune med henblik på at få 

opgraderet/tilpasset skiltning af vejnavne i foreningens og evt. tilstødende område. 

 

Baggrund: 

Nuværende skiltning er mangelfuld og med fejl, hvorfor 1. og 2. gangs besøgende, leverandører m.fl. har 

besvær med at finde frem til besøgsadressen. 

Forbedringer kunne være: 

Stamvejen 

Tydelig skiltning af stamvejen i begge ender (ved Diget og ved Skråvejen). 

(er i øvrigt usikker på, om stamvejen hedder Mads' Plantage eller Digevejen. Og uanset hvad den hedder af 

de 2 navne, hvilken adresse har så husene med adgang direkte fra stamvejen? De kan jo næppe have 

adressen Granborg nr. XX ? 

Skråvejen/Lysevejen 

Er anført forskelligt på forskelige kort. Kunne der bedres på dette forhold? 

Stikveje 

Skilte med vejnavnet også ved indkørslen til de enkelte stikveje, så det er tydeligt, at stikvejen hedder 

Granborg (og herudover naturligvis bevare husnumrene der allerede er opsat ved stikvejenes begyndelse). 

På adskilligt kortmateriale kaldes for eks. flere af Granborgs stikveje for Sletten, så det er ikke altid helt let 

at hitte rede i for fremmede. 

Dette (altså opsætte vejnavne for stikvejene) vil nok være det bedste bidrag til orientering i området. 

Oversigtsplancher 

De 2 eksisterende oversigtsplancher er som udgangspunkt OK (bortset fra fejl på begge mht. at en sti er vist 

som en kørevej.) 

Desuden mangler der på begge skilte en rød cirkel, der viser hvor man står. Uden cirklen er 

korteoversigterne jo ikke brugbare). 

Og dertil kommer yderligere de 2 lignende oversigtsplancher iht. beslutning på generalforsamlingen for 2 år 

siden. 

 

Ad forslag a: Beslutning 

Bestyrelsen var enig i, at området er vanskeligt at finde rundt i for besøgende. 

Bestyrelsen og generalforsamlingen besluttede således, at: 

-Der tages kontakt til kommunen herom (møde) 

-Vejnavne opsættes ved stikveje  

 

Det drøftedes, at de 2 tidligere - men endnu ikke bestilte oversigtsplancher - eventuelt kunne reduceres til 

1 planche på baggrund af tiltaget med opsætning af vejnavne. 

Bestyrelsen afklarer opsætningsprincipper og viderebehandler i øvrigt forslaget. 

Bestyrelsen sørger for justering af de 2 eksisterende plancher mht. de påtalte mangler. 

 

  



 

 

Forslag b. 

At mødeindkaldelse til generalforsamling udsendes tidsmæssigt således, at indkaldelsen indeholder 

følgende: 

-Dato, tid og sted for den kommende generalforsamling 

-Underskrevet regnskab for det forgangne år 

-Opfordring til at fremsende  forslag/emner til generalforsamlingens behandling. Forslag/emner fremsendes 

inden en i indbydelsen nærmere angivet frist (dog mindst 14 dage) 

Indkomne forslag/emner, der vil blive behandlet på generalforsamlingen, annonceres herefter på 

foreningens hjemmeside senest for eks. 14 dage inden generalforsamlingen. 

 

Ad forslag b: Beslutning 

Bestyrelsen og generalforsamlingen besluttede at følge forslaget, der således blev vedtaget. 

Dog med en eventuel korrektion af tidsfristerne på 14 dage (eventuelt i stedet 10 dage). 

 

9. 

Eventuelt: 

A 

Der var utilfredshed med bestyrelsen, der ikke syntes engageret i ønskelig grad. 

Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

 

B 

Der var opfordring til medlemmerne om at bruge opslagstavlen. 

Bestyrelsen foreslog i tilknytning hertil, at opslagstavlen fremover vil være ulåst, hvilket besluttedes at ske 

med øjeblikkelig virkning, således at alle medlemmer frit kan bruge tavlen. 

Som udgangspunkt accepteres alle opslag, såfremt de ikke overtræder en uskreven kodeks, der dog forlods 

ikke synes mulig at definere nærmere. 

Opslag kunne for eks. være: 

Båd – cykel – honning – hjemmestrikkede tørklæder osv. sælges 

Efterlysninger af forskellig art og meget andet. 

Bestyrelsen har ansvaret for at tilse, at opslagene synes at opfylde ovenstående (Bjørn tilser – evt. 

spørgsmål til ham). 

Deciderede virksomhedsannonceringer vil ikke blive accepteret. 

 

C 

Der ønskedes muligheder for sociale tiltag, ikke mindst for bedre at lære hinanden i området at kende. For 

eksempel at finde deltagere til stavgang, til petanque mv. 

Det blev foreslået, at dette kan ske ved opslag i opslagstavlen og/eller ved opslag på foreningens 

hjemmeside www.gfgranborg.dk  

 

D 

Dato for generalforsamling blev foreslået, at være en fast søndag hvert år, så alle har mulighed for at 

planlægge. 



 

 

Dette blev straks vedtaget, og bestyrelsen har besluttet, at det fremover bliver den sidste søndag i maj 

måned.  

 

E 

Der blev foreslået at søge afklaret, hvor mange af foreningens 48 medlemmer, der egentlig har adgang til 

internettet, og dermed til opslag på websiden. 

Herunder at kunne læse referaterne fra generalforsamlingen, som, iht. tidligere beslutning, alene kan ses 

på websiden (udsendes altså ikke pr. alm. post). 

Rita kunne oplyse, at der er ca. 20 medlemmer, der har tilmeldt sig den automatiske e-mail leverance af 

foreningsnyheder. 

De medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt sig den automatisk e-mail nyhedsservice, opfordres til snarest 

at gøre dette. 

Gå ind på hjemmesiden og følg vejledningen til, hvordan dette gøres. 

Det drøftedes, at det naturligvis er uheldigt, hvis der måtte være medlemmer, der ikke har adgang til 

internettet, hverken pr. PC eller mobil. 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede herefter ca. kl. 12.00 

 

   oooooooooooooo 

 

Referatet opslået på websiden den 30. juli 2013. 


