
Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings 

Generalforsamling for året 2011/12 

 

Velkommen til vores Generalforsamling. Og en særlig velkomst til evt nye medlemmer. 

Vi er stadig 99 medl , da de 4 medl som skulle overgå til stenhøjparken - iflg lokalplanen- 

Ikke kunne overgå til den anden grundejerforening alligevel. 

 

 

Der har i det forgangne år været afholdt  3 ordinære  bestyrelsesmøder. Derudover har vi deltaget 

I et par vejudvalgsmøder og et Formandsmøde.  Det næste formandsmøde er lørdag den 23.6. 

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.  Derfor er det også besluttet at vejen pr sept i år rettes op med nye brønde i vejsiderne og der bliver 

lagt knust asfalt i flere lag på vejen. Det hele beløber sig til ca 125.000 kr,  og vores andel vil være ca 

50.000 kr. Vi vil foreslå at der bliver sendt en info ud når forbedringsplanen foreligger . 

 

 

Mht kloakering  så har vi ikke hørt om andet end at det er færdigt. 

 

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! 

 

Vedr Økonomi: Så har vi pt en fin økonomi  med en egenkapital på ca 177.000 kr, hvor vi så evt kan bruge 

noget af kapitalen til forbedring af veje og vandproblemer. 



Alle har betalt kontingent, og det er glædeligt. 

Som alle kan se så er badebroen sat op igen. Gad vide hvordan den er kommet det? 

Ja, jeg har ikke hjulpet og nede fra den anden forening siger de at det er vi ikke gode til. 

Så vi skal måske overveje at hjælpe næste år. Det opfordrer vi til! 

 

 

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


