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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 samt en indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling m.h.p. endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne, som uden 

stemmer imod blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men ikke kunne få de krævede 

2/3 af de afgivne stemmer fra mindst halvdelen af medlemmerne, idet ikke så mange var til stede. 

Vedtægtsændringerne bringer foreningen videre frem mod de af generalforsamlingen besluttede 

besparelser, idet de muliggør at foreningen kan kommunikere med medlemmerne via e-mail og 

hjemmeside. Som medlemmer kan I bidrage til denne udvikling ved at meddele jeres e-mail adres-

se til kassereren (se nederst), send ham en mail. I kan også bidrage ved at tilmelde kontingentbe-

talingen til betaling via Nets (tidligere hed det PBS). 

Kontingentet for 2011/12 forfalder til betaling den 1. januar 2012 med sidste rettidige betalingsda-

to den 31. januar 2012, jfr. vedtægternes § 8, 3. afsnit. Girokort udsendes direkte fra Nets. 

I kan tillige bidrage til foreningens vel, ved, via e-mail at meddele den ansvarlige for hjemmeside 

og badebro (se nederst), at I gerne vil modtage henvendelser om at deltage f. eks. forbedringsop-

gaver på foreningens ejendom eller opsætning og nedtagning af badebroen. Hvad angår badebro-

en, så er den i 2012 planlagt opsat lørdag den 28. april og planlagt nedtaget lørdag den 29. sep-

tember begge dage med start kl. 10. Reserver allerede nu disse tidspunkter. 

Generalforsamlingen bemyndigede igen i år, med grundlag i vedtægternes § 11: ”Der foretages 

ikke snerydning af de under bebyggelsen hørende private veje, dog kan bestyrelsen i enkelte til-

fælde lade foretage 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 arbejdet som kontaktperson for bestyrel-

sen vedrørende snerydning, og at han kan kontaktes på mobil 20 42 79 05. 

Handrupgaard Grundejerforenings hjemmeside findes på adressen: 

www. handrupgaardgrundejerforening.dk 

Besøg hjemmesiden. Her findes, udover eventuelle aktuelle meddelelser og meget andet, forenin-

gens vedtægter, samt de deklarationer, som beskriver medlemmernes pligter og rettigheder. 

Går I i byggetanker, så gå ind på hjemmesiden under ”Byggeri”, her finder I alt nødvendigt. 

Går I i salgstanker, så henled ejendomsmæglerens opmærksomhed på hjemmesiden. Her finder 

han mange oplysninger, som en ny ejer bør have underretning om i forbindelse med købet. 

Nederst i denne meddelelse findes en oversigt over bestyrelsens sammensætning og bestyrelses-

medlemmernes arbejdsområder. Oversigten opsættes i foreningens udhængsskab ved vejtavlen. 

Datoen og stedet for generalforsamlingen i 2012 vil blive meddelt på foreningens hjemmeside efter 

den ekstraordinære generalforsamling den 19. november 2011. 

P.b.v. 

 
Knud Erik Jensen 

Efter generalforsamlingen i 2011 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 

mailto:info@danton-as.dk

