
Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings 

Generalforsamling for året 2012/13 

 

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

Vi er 99 medlemmer i foreningen i alt. 

 

 

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

I et par vejudvalgsmøder .  Det planlagte Formandsmøde blev aflyst, da man vurderede at der ikke var 

nogle generelle punkter til behandling. 

 

 

I vejudvalget har der  især, ligesom sidste år, været drøftelser vedr forbedring af belægningen på Søren 

Møllers vej. 

Man har nu besluttet at det skal dreje sig om 3 veje i alt. Nemlig  Søren Møllers vej, Den Gamle Vej og 

Røllikevej. Der er lavet et grovbudget, og vores andel er på ca 100.000. Vi har derfor afsat 125.000 til 

vejudgifter i det nye budget. Når den færdige plan er klar vil vi lægge den ud på vores hjemmeside. 

Vi har heldigvis en stor nok egenkapital så vi ikke behøver at opkræve et ekstra ordinært kontingent. 

Vi er sikre på at det vil være til gavn for stort set alle vores medlemmer at der kommer en fast belægning på 

de nævnte veje. Både når vi tænker på vand og støv. 

 

Et fast punkt har altid været høje træer. Bestyrelsen har jo lovet 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 203.000 kr, hvor vi så nu kan bruge 

noget af kapitalen til forbedring af veje og vandproblemer. 

Det er desværre ikke alle der har betalt kontingent, så dem jagter vi selvfølgelig. 



I sidste ende må vi overveje at sende dem til incasso. Det kan jo ikke være meningen at vi andre betalende 

skal betale for dem. 

 

Som alle kan se så er badebroen sat op igen. Jeg tror vi skal takke Blombjergparken for det. 

 

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. 


