
Grundejerforeningen GRANBORG 

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 25. maj i ”Jægerhuset” Als 

Oddevej 82, kl. 10 – 12 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Kontingent 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg –   

 Bjørn Christensen 

  Svend Erik Nielsen 

  Rita Kampff (formand) 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Indkomne forslag 

9. Eventuelt 

 

Der var fremmødt 17 personer, heraf 12 stemmeberettigede. 

Grundejerforeningen består af 48 betalende matrikler. 

 

Ad. 1 

Poul Larsen blev valgt til dirigent. 

Ad. 2 

Formandens beretning for 2013  

Først velkommen til de nye grundejere i Granborg 29 og 11F 

Beslutninger på generalforsamlingen 2013 om skilte 

Der var stillet forslag fra Peter Bøggild om bedre skiltning i området, hvilket blev 

vedtaget. Bestyrelsen var herefter samlet, sammen med en repræsentant fra 

skiltefirmaet Daluiso, hvor vi gennemgik alt, hvad der var af skilte, som skulle 

udskiftes. Herefter tog Bjørn og Peter sig af resten med hensyn til korrekturlæsning 

og kontakt til firmaet, prisforhandling mv. Thomas Mörch har herefter haft det store 

arbejde med udskiftning af alle skiltene. 

Så havde vi et problem med skiltet Mads’s Plantage/Granborg. Jeg havde spurgt om 

kommunen ville fortælle, om de ville betale for skiltet og om det måtte stå ved 

frakørslen fra Klitvejen/ Digevejen, men efter at der havde været tre personer, som 

havde videresendt min forespørgsel internt, fik jeg det svar, at de kunne fjerne skiltet 



med Digevejen, for det var der intet der hed. Kommunen blev herefter bedt om ikke 

at foretage sig mere før de hørte nærmere og at de ikke skulle fjerne skiltet, da det 

blot ville gøre forvirringen total. 

Herefter tog Bjørn en snak med formanden for Sletten og fik lov til at opsætte skiltet 

på hjørnet ved grøften. 

Nabohjælp 

Bjørn havde bestilt et skilt, som blev opsat ved indkørslen til Granborg ad Skråvejen. 

Ved Diget opsætter Mads’s Plantage et tilsvarende. Bestyrelsen delte brochurer om 

nabohjælp til samtlige grundejere i Granborg. 

Året, der er gået 

Stormen Bodil gav en del højere vandstand, men der skete tilsyneladende ikke 

særlig skade i Granborg. 

Henvendelse om nedhængende grene og vejbredde 

Vi fik klage fra en grundejer som mente at det var på tide at grundejerne fik 

klippet sin beplantning i skel. 

Bestyrelsen gik en tur i området og måtte give klageren ret. Vi skrev herefter en 

anmodning på hjemmesiden og meddelte ligeledes i opslagsskabet, at der skulle 

klippes buske og hegn, så det blev lettere at færdes. 

Henvendelse om mulighed for betaling via PBS 

Bestyrelsen har besluttet, at omkostningerne er for store, og at det kræver en 

ekspertise som måske er til stede hos den nuværende kasserer, men som vi ikke 

fremover kan pålægge fremtidige kasserere. 

Hjemmesiden 

Siden fungerer efter hensigten, idet mæglere o.l. bruger vores mail til meddelelser og 

forespørgsler.  

Husk også at alle medlemmer har taleret gennem hjemmesiden. 

Bestyrelsesmøder 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forløbne år. 

 

Beretningen blev herefter sat til generalforsamlingens behandling. 

Beretningen blev godkendt. 

En af deltagerne fremsatte en tak til fotografen (Flemming Kampff) for de fine fotos 

fra stormen Bodil, som umiddelbart efter stormen, blev lagt ind på foreningens 

hjemmeside. 

 

Ad. 3 

Forelæggelse af regnskab 

Regnskabet (udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen) blev gennemgået 

ved kasserer Jon Schmidt. 

Regnskabet udviste et resultat på kr. 6.707,88. 



Foreningens kapital er herefter på kr. 67.039,26 som står på bankkonto. 

Jon fortalte bl.a. at udgiften til de nye vejskilte indkøbt ultimo 2013, opsat primo 

2014, kun beløb sig til kr. 7.705,63, og indgår i beløbet kr. 9.627,88 under posten 

”Veje”. 

Regnskabet blev herefter sat til generalforsamlingens behandling. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 4 

Kontingent 

Som vedtaget på sidste generalforsamling er året 2014 kontingentfri. 

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at kontingent for år 2015 skal være kr. 350,00. 

 

Der blev fremsat følgende spørgsmål samt alternative forslag fra forsamlingen, bl.a.: 

 Hvad er formålet med den store kassebeholdning? 

 Kontingentfri også år 2015 

 Kontingent kr. 300 

 Kontingent kr. 350 og så se om 4 år 

 Der bør være en buffer for eks. til ekstraordinære vejudgifter, advokat mv. 

 30.000 – 40.000 kr. bør kassebeholdningen være fremadrettet 

Herefter blev bestyrelsens forslag – kr. 350 – som kontingent for 2015 sat til 

afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for, ud af i de alt 12 stemmeberettigede. 

Kontingent for 2015 er således vedtaget til kr. 350. 

 

Ad. 5 

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen  

På valg er:  

 Bjørn Christensen, Svend Erik Nielsen og Rita Kampff 

Bjørn Christensen, Granborg 12d, blev genvalgt. 

Svend Erik Nielsen, Granborg 30, blev genvalgt. 

Rita Kampff ønskede ikke genvalg, så i stedet for Rita, blev  

Poul Larsen, Granborg 16, valgt. 



 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende. 

Den samlede bestyrelse vil fremgå af hjemmesiden. 

 

Ad. 6 

Valg af suppleant 

Jette Villadsen, Granborg 34, blev valgt. 

 

Ad. 7 

Valg af revisor 

Annette Kjær Andreasen, Granborg 28, blev nyvalgt.  

 

Ad. 8 

Indkomne forslag 

a. Forslag om, at alle tilmelder sig ”Nabohjælp” gennem Kriminalpræventivt råds 

hjemmeside. Ud over adgang til Nabohjælpfunktionen via PC, kan man desuden hente 

App til sin smartphone. Herved kan man straks, man for eks observerer mistænkelig 

adfærd i nærområdet, meddele dette til alle tilsluttet nabohjælp i nærområdet. Enkelt 

og brugbart. Et tænkt eksempel på en sådan indberetning af mistænkelig adfærd blev 

demonstreret og uddybet for forsamlingen.  

Ønsker man at indgå i dette ”beredskab” at kunne give og modtage informationer i 

nærområdet, tilmelder man sig hver især til ”Nabohjælp” (www.nabohjælp.dk) via sin 

PC. 

b. ”Vil man følge op på tidligere tiltag ang. oprydning i skel? 

Der er sørme meget kvas og grene i mange skel. Jeg tænker på brandfaren herved”. 

Rita supplerede det indsendte forslag med, at brandfaren skal tages alvorligt. 

Hvor der er lagt stakke af grene ud til vejen, må vi gå ud fra, at det er med henblik på 

flisning her i forsommeren.  

Henstillingen er hermed viderebragt på generalforsamlingen. 

c. Forslag om at alle bestyrelsesmedlemmer får honorar efter følgende retningslinier: 

Formand og kasserer honoreres med 1.000 kr pr år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

og webmaster (hvis dette er en uden for bestyrelsen) med det halve. 

Forsamlingen havde svært ved at tage stilling til forslaget. 

Rita forklarede, at alle i bestyrelsen deltager i de foreliggende opgaver, og fandt det 

rimeligt at bestyrelsesmedlemmerne (ud over formand og kasserer) også blev 



honoreret herfor. Rita syntes godt hun kunne tillade sig at fremsætte foslaget, nu hvor 

hun selv udgår af bestyrelsen. 

Forslaget blev drøftet en del med for og imod, og blev så bragt til afstemning: 

Forslag om honorering på kr. 1.000 til formand og kasserer blev godkendt med 11 

stemmer for. 

Forslag om honorering med det halve beløb til de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer 

samt en evt. ekstern webmaster blev godkendt med 10 stemmer for. 

 

Ad. 9 

Eventuelt 

Bålplads på stranden blev der spurgt til. 

Rita kunne oplyse, at der efter forespørgsel til brandmyndigheden, kun må brændes 

bål af med den type brænde, som man bruger i en brændeovn. Og at bålpladsen skal 

omkranses af 2 rækker kampesten uden på hinanden. En sådan bålplads har 

foreningen for få år tilbage indhentet tilbud på ved Als Maskinstation. Ret bekosteligt 

– ca. kr. 7.000. Og spørgsmålet er derudover, hvem der skal rydde op efter de der 

måske ikke rydder op efter sig? Og hvem tilser ilden til den er slukket helt? 

Vi har tidligere haft brandvæsenet ude for at slukke et tilløb til ukontrolleret brand.  

Spørgeren tog informationen til efterretning. 

 

Nummerskilte af de gamle vejskilte. 

Bjørn meddelte, at Thomas har tilbudt, at udskære de enkelte vejnumre af de gamle 

nedtagne vejnummerskilte. Der er dog enkelte numre, som ikke eksisterer på de 

gamle skilte. 

Ønsker man sit vejnummer udskåret for opsætning på/ved postkasse/carport mv., kan 

man sende mail herom til webmaster på mail@gfgranborg.dk alternativt henvende sig 

til Bjørn Christensen. 

 

Webmaster 

Den afgående formand og webmaster – Rita – forespurgte,  om der var et af 

medlemmerne, som evt. ville overtage webmaster opgaven. 

Der var ikke umiddelbart nogen, der viste interesse herfor. Om fornødent vil Rita 

hjælpe med dette. 

 

Flisning af grene kan man bestille ved Terndrup Maskinstation, Torben Jacobsen, tlf. 

40 71 45 11. 

 

mailto:mail@gfgranborg.dk


Herefter var generalforsamlingen slut. 

Dirigenten fik tak for god håndtering af generalforsamlingshandlingen. 

Og den afgående formand fik tak for sin indsats som formand. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


