
Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings
Generalforsamling for året 2008/2009.

Jeg vil gerne, på bestyrelsens vegne, byde jer velkommen til årets generalforsamling.

En særlig velkomst skal lyde til vore nye medlemmer. Vi er nu oppe på 80 medlemmer.

Der har i det forgangne år været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. Derudover har vi deltaget
I et kloakeringsmøde, i vejudvalget og et fælles formandsmøde.

På Formandsmødet drøfter vi de ting vi har fælles interesse om. Der arbejdes også på at lave nogle 
Vedtægter for ”formandsmødet”. Nogle har luftet tanken om at lave en sammenlægning af 
foreninger. Det tror vi i bestyrelsen har lange udsigter. Det vil nok først begynde med gradvise 
sammenlægninger. Der er også stillet forslag om at indbetale 5 kr pr medlem til Formandsskabet.
Det har vi sagt ok for.

Med hensyn til kloakeringen så ser det ud til at det er forløbet relativt smertefrit.
Tidsplanen er fulgt meget fint, og det ser også ud til at næste step vil følge planen.
Mogens Lindbjerg og undertegnede gik en tur gennem vores område for at notere evt mangler
Ifm kloakeringen. Det udmøntede sig i en liste på 6 punkter som vi har sendt til Carl Bro og VAM 
har lovet at se på det meste.
Vi skal nok følge op på det.

Med hensyn til veje og andre ting kan nævnes:

Vejfonden fungerer efter hensigten da der i 2008 og frem har været 3-4 afhøvlinger af vejene, samt
Løbende kontrol med småreparationer.

Knud Kannegaard har valgt at stoppe som vejudvalgets tilsynsførende. Vores altmuligmand Arne
Er villig til at overtage Knuds job. Vi vil gerne sige tak til Knud Kannegaard for et langt og godt
Arbejde.

Mht søen, så skal vi jo nok overtage den på et tidspunkt, men da mangler vi at høre fra Syddjurs 
Kommune.

Vedr. dræn så er der udbedret dræn på Rørsangervej 5-9.

Vi vil godt indskærpe at store sten  langs vejene ikke ønskes , af hensyn til trafiksikkerheden.
Det er faktisk heller ikke lovligt. Ligesom nye hække og plankeværk skal etableres 30 cm fra 
skelpælen, når det er ud til en vej.

Vedr høje træer så har vi sendt et brev ud til 3 grundejere. Vi ønsker i bestyrelsen ikke at gå 
rettens vej men appelerer til alm. Godt  naboskab. En god beskæring vil jo i mange tilfælde gøre 
underværker.

Så har vi fået kendskab til en sag vedr. kloaktilslutningsbidrag.  Nogle grundejere har fundet et 
brev  frem fra 1982 hvor der er betalt kr 1286,00 i tilslutningsbidrag, som en eengangsudgift, og 
som vil blive modregnet i tilfælde af, at der senere sker en kloakering af området.



Blombergparken, ved Kai Pedersen , arbejder på sagen, og den følger vi selvfølgelig nøje, og skal 
nok give information hvis der kommer nyt. Vi er blevet spurgt om vi evt. vil være med til at betale 
et beløb ( 2-3000 kr)  hvis en advokat skal se på det for os.

Vi har i Bestyrelsen besluttet at der skal være et rykkergebyr på 50 kr for dem det ikke rettidigt 
betaler deres kontingent.

Årets Sct. Hans fest ”hænger” på Blombjergparken. Mød op og syng med.

Til slut vil jeg sige at bestyrelsen ønsker at medlemmerne har det så godt som muligt, så hvis der er 
noget i mener der bør forbedres så er i meget velkomne til at komme med det i løbet af året.
I ved hvor vi bor.

Her til sidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt og loyalt samarbejde  i året der er 
gået.

Bestyrelsens beretning overgives herefter til generalforsamlingens behandling og godkendelse.


