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Til medlemmerne af Handrupgaard Grundejerforening. 

Bestyrelsen siger tak for i år med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. 

Sammen med denne meddelelse udsendes referatet fra generalforsamlingen. 

Som det ses af referatet fra generalforsamlingen, indeholdt bestyrelsens beretning følgende tekst: 
”Der er tillige udarbejdet en ”Forretningsorden i forbindelse med ny–, om- og tilbygning på ejendomme 

under Handrupgaard Grundejerforening. ”Hensigten med forretningsordenen er, at sikre at deklarationen 

efterleves i byggesager og samtidig at gøre det muligt for ikke fagfolk at yde en indsats i bestyrelsesarbej-

det.”  
Denne forretningsorden vil snarest blive lagt ind på foreningens hjemmeside og er grundlag for 
bestyrelsens byggesagsbehandling. 

Generalforsamlingen bemyndigede med grundlag i vedtægternes § 11: ”Der foretages ikke sneryd-
ning af de under bebyggelsen hørende private veje, dog kan bestyrelsen i enkelte tilfælde lade fo-
retage en snerydning af stamveje, hvis det skønnes nødvendigt”, bestyrelsen til at forlænge det 1-
årige forsøg med snerydning i endnu ét år. 
Det er aftalt, at Per Fyrenkilde, Fårefolden 27, varetager det i referatet for generalforsamlingen 
beskrevne opsyn med husene i vinterhalvåret og endvidere, i fornødent og begrænset omfang, 
sørger for snerydning og evt. grusning ved islag, og kan kontaktes på mobil 20 42 79 05. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om etablering af en badebro og den deraf nød-
vendiggjorte forhøjelse af kontingentet, som betyder, at kontingentet for 2010/11 er kr. 1.450. 

Kontingentet for 2010/11 forfalder til betaling den 1. januar 2011 med sidste rettidige betalingsda-
to den 31. januar 2011, jfr. vedtægternes § 8, 3. afsnit. Girokort udsendes særskilt fra PBS. Alle 
medlemmer opfordres til at tilmelde sig betaling via PBS. 

Medlemmer, som vil styrke foreningens økonomi ved at modtage meddelelser via e-mail, bedes 
meddele deres e-mail adresse til foreningens kasserer. 

Handrupgaard Grundejerforening har en hjemmeside, adressen er: 

www. handrupgaardgrundejerforening.dk 

Besøg hjemmesiden. Her findes vedtægter, deklarationer og eventuelle aktuelle meddelelser. 

Nederst i denne meddelelse findes en oversigt over bestyrelsens sammensætning og bestyrelses-
medlemmernes arbejdsområder. Oversigten opsættes i foreningens udhængsskab ved vejtavlen. 

Generalforsamlingen i 2011 er planlagt afholdt lørdag den 8. oktober kl. 11.00. Stedet oplyses i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

P.b.v. 

 
Knud Erik Jensen 

Efter generalforsamlingen i 2010 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand - Ansvarlig for kontakt til kommune og SAM, samt behandling af byggesager: 
Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV, tlf.: 86 44 54 64, e-mail: kej.jensen@gmail.com 

Næstformand og Kontaktmand - Ansvarlig for beplantning, vedligeholdelse af dræn, stier og veje: 
Kjeld Juul Sørensen, Selandersvej 82, 8920 Randers NV, tlf.: 86 43 42 91, e-mail: info@danton-as.dk 

Kasserer - Ansvarlig for ejerskifter, adresseforandringer, kontingent og økonomi: 
Ingolf Jørgensen, Svalevej 3, Stevnstrup, 8870 Langå, tlf.: 86 46 73 85, e-mail: ij@revigolf.dk 

Sekretær – Ansvarlig for protokol, retsdokumenter og kommunikation med medlemmerne: 
Niels Lomborg, Myntevej 14, 8240 Risskov, tlf.: 86 17 96 26, e-mail: lom@hoerlyck.com 

Bestyrelsesmedlem - Ansvarlig for hjemmeside og badebro: 
Sten Christensen, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Tlf.: 86 84 69 11, e-mail: stenc@fibermail.dk 


