
Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings 

Generalforsamling for året 2009/2010 

 

Jeg vil gerne starte med at byde særlig velkommen til evt nye medlemmer. 

Det er sådan at vi nu er 99 medlemmer i vores grundejerforening. Mod 80 tidligere. 

Det vil dog blive reduceret med 4 fra den 1.4.2011. Det er 4 nyudstykninger på Stenhøjvej hvor det er mere 

praktisk for dem at være medlem af Stenhøjparken. Så fra den 1.4.2011 er vi så 95 medlemmer. 

 

Der har i det forgangne år været afholdt  4 ordinære  bestyrelsesmøder. Derudover har vi deltaget 

I et par vejudvalgsmøder og et Formandsmøde.  Det næste formandsmøde er på lørdag den 12 juni. 

Det er her vi drøfter de ting der kan have fælles interesse og hvor vi også har mulighed for at tale med 

En tunge over til f.eks de off myndigheder. 

 

I vejudvalget har der været store  drøftelse af vejenes beskaffenhed. Mulige belægninger   som asfalt og 

belægningssten har været oppe at vende. Af hensyn til Kassebeholdningen i vejudvalget kommer der nok 

først noget konkret i 2012/13. 

Den enkelte grundejer har mulighed for at få pålagt grå granitskærv uden for sin matrikel for egen regning. 

Man kan da evt. kontakte Arne ( ham med den blå traktor).  Prisen er ca 1000 kr. 

 

Mht kloakering så ser det ud til at forløbe nogenlunde som det skal. Det har jo været en hård vinter. 

Det er et meget stort værdiløft for os alle sammen at vi får kloakeret hele området. 

 

Et fast punkt har altid været høje træer. Sidste år lovede bestyrelsen at være mægler hvis der opstod 

problemer. Der er ikke nogen som har henvendt sig, så det tyder på at folk selv har kunnet finde ud af det. 

Eller også så er der ikke flere problemer lige nu. Fint! 

 



Sagen vedr kloaktilslutningsafgift hvor man evt kan få noget  modregnet da har jeg fra Kai Petersen, 

formand for Blombjergaardparken ,  fået at vide at statsforvaltningen har lovet svar inden for kort tid. Vi vil 

følge op på svaret. 

 

Årets Sct.Hans Fest hænger vi på i år. Så mød op og syng med. 

 

Til slut vil jeg sige at vi i bestyrelse har bestræbt os på at gøre det så godt som muligt for medlemmerne. 

Skulle der være noget som i mener kan forbedres så bare giv os et praj. 

 

Og her helt til sidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt og loyalt samarbejde i året der er 

gået. 

Bestyrelsens beretning overgives nu til generalforsamlingens behandling og godkendelse. 


