
Handrupgaard Grundejerforening december 2012 

Til medlemmerne af Handrupgaard Grundejerforening. 
Bestyrelsen siger tak for i år med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. 

Denne meddelelse sendes elektronisk til medlemmer, som har meddelt deres e-mail adresse til 
kassereren. Medlemmerne kan finde årsregnskabet og referatet fra generalforsamlingen på for-
eningens hjemmeside www.handrupgaardgrundejerforening.dk. De medlemmer, som ikke har med-
delt e-mail adresse til kassereren, modtager årsregnskabet og referatet med posten. Generalfor-
samlingen i 2011 tilsluttede sig at spare på portoudgifter ved at beslutte, at foreningen kan kom-
munikere med medlemmerne via e-mail og hjemmeside. Som medlemmer kan I bidrage til denne 
udvikling ved at meddele jeres e-mail adresse til foreningens kasserer, se nederst. Send ham en 
mail. 
I kan også bidrage ved at tilmelde kontingentet til betaling via Nets (tidligere hed det PBS). 

Kontingentet for 2012/13 forfalder til betaling den 1. januar 2013 med sidste rettidige betalingsda-
to den 31. januar 2013, jfr. vedtægternes § 8, 3. afsnit. Nets udsender girokort direkte til de med-
lemmer, som ikke har tilmeldt kontingentbetalingen til betaling via Nets. 

I bestyrelsens beretning, som er indeholdt i referatet fra generalforsamlingen, kan man læse om 
foreningens aktiviteter i det forløbne foreningsår. Fra beretningen vil jeg sætte fokus på følgende: 
• Foreningen har fået etableret en badebro på stranden. Den skal sættes ud igen om foråret og 

tages ind om efteråret. Bestyrelsen opfordrer alle foreningens medlemmer til at melde interesse 
om deltagelse til foreningens ansvarlige for badebroen, se nederst. Send ham en mail. Indtil vi-
dere er det bestyrelsens håb, at frivillige vil medvirke til arbejdet med at sætte badebroen ud og 
tage den ind igen. Det er dog forudset, at det kan blive nødvendigt at klare dette arbejde med 
ekstern arbejdskraft, med deraf følgende omkostninger for foreningen. 

• Bestyrelsen har ved retten i Randers vundet en sag, hvor bestyrelsen, med grundlag i deklarati-
onen, havde pålagt et medlem at beskære beplantningen. Hele dommens tekst kan findes på 
hjemmesiden under SIDSTE NYT - BIRKETRÆET PÅ LYNGVEJ. På baggrund heraf opfordres alle 
medlemmerne til at tage denne afgørelse til efterretning og på denne baggrund huske at ned-
skære hegn og træer, således at deklarationens bestemmelse: ”Der må ikke på parcellerne fin-
des beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for na-
boerne, f. eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold”, overholdes til gavn for os alle. 

• Går du i byggetanker? Såfremt man går i byggetanker er det er rigtig god ide at åbne forenin-
gens hjemmeside og læse under ”Byggeri”. Bestyrelsen gør igen i år opmærksom på, at man i 
henhold til vores deklarations § 2 og vedtægternes § 7 skal søge grundejerforeningen om tilla-
delse til byggeri uanset byggeriets omfang. Derfor husk, i god tid før byggeriet planlægges på-
begyndt, at fremsende anmeldelse vedlagt bygningstegninger og undlad at igangsætte byggeri-
et, før bestyrelsens accept foreligger. 

• Generalforsamlingen har besluttet at videreføre den eksisterende snerydningsordning, som om-
fatter en situationsbetinget rydning af sløjfen, som omfatter Handrupgårdvej, en del af Fyrre-
bakken, Lyngvej og en del af Fårefolden. Per Fyrenkilde, som bor i området, er foreningens kon-
taktmand vedrørende snerydning. Adresse og telefonnummer på foreningens hjemmeside. 

Datoen for generalforsamlingen i 2013 er lørdag den 5. oktober og stedet er Ebeltoft Park Hotel. 

P.b.v. 

 
Knud Erik Jensen 

Efter generalforsamlingen i 2012 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@70151000.dk 

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


