
Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings

Generalforsamling for året 2010/ 2011

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

Vi er stadig 99 medl da de 4 medl som skulle overgå til stenhøjparken  ikke er helt ”konfirmeret”  endnu.

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 18 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  især været drøftelser vedr. forbedring af belægningen på Søren Møllers vej.

Det vil være til stor gavn for rigtig mange af vore medlemmer hvis vi kunne få en fast belægning på denne 
vej.

Torsdag den 26 maj. 2011, Har der været afholdt møde med  Vejudvalgsformanden  -Sven Aage jensen ,

Kasseren Henning Hald Laursen  fra Blombjergparken -  Orla Jacobsen fra Stenhøj,  Mogens Lindbjerg,

og  undertegnede fra  Blombjerggård.

Målet  er en skitseplan  og økonomifordeling  / for  de primære brugere og få igangsat projektet,

med en forsvarlig økonomi. Den samlede omkostning beløber sig til små kr. 250.000,- efter tilbud

Fra entreprenør Vam – andet tilbud fra entreprenør var dyrere.

Vores grundejerforening forventes at skulle bidrage med ca. kr. 63.000,- med en evt. garanti

stillelse overfor  vejudvalget med yderlig kr. 50.000,- .

Næste møde er 10 januar 2012 – vi håber på igangsættelse af projektet  ultimo år. 2012

 

------------------------------------------------------------------------------------



Snerydning

Der har været forespørgsel om snerydning. Der bliver ryddet på de store veje. Men det er jo et 
sommerhusområde, Vejudvalget har foranstaltet ryddet de større gennemfartsveje i vinteren  2010 – 2011,

Og brugt små kr. 20.000,- på dette , men vi må acceptere at vores veje er  C – veje – hvilket vil sige,

At  der kan gå 8 -24 timer efter kraftig snefald, da hovedvejene har 1 prioritet

 Ønskes rydning på de små tværveje så er det for egen regning. Men man kan da gå sammen og så aftale en 
pris med f.eks  Arne. ( Check vores hjemmeside under veje )

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 Røde traktor). Han har købt en større.  Prisen er ca 1000 kr.

Mht kloakering så skulle det hele være på plads nu. Så det er jo et stort kvalitetsløft for os alle.

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 Blombjerparken fået 
at vide at de fra deres advokat har fået info om at det vil være uklogt at køre sagen.

Så sagen er død nu.

Årets Sct.Hans Fest planlægges i år af Blombjergparken. 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.




