Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings
Generalforsamling for året 2013/14

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. Et i dec, et i april og et i maj.
Derudover har vi deltaget i en del vejudvalgsmøder.

I vejudvalget har der især, ligesom sidste år, været drøftelser vedr forbedring af belægningen på vores 4
”hovedveje” i området.
Det er nu endeligt besluttet at det skal dreje sig om 4 veje i alt. Nemlig Søren Møllers vej, Den Gamle Vej ,
Røllikevej og Vestervangsvej. Der er lavet et budget, og vores andel er på ca 200.000 kr. Sidste år på GF
talte vi om et beløb på 120.000 kr. Det viste sig ikke at holde. Af forskellige årsager viser det sig nu at det
bliver noget dyrere at lave vejene end vi havde regnet med. Der er dog enighed om at vi bør gennemføre
projektet alligevel.
Vi er stadig 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.
Der bliver tale om maskinlagte 8 cm betonsten i 4 meters bredde med græsrabat for de gående.
Når der ”kun” lægges 4 meter er det for ikke at lave en ”motorvej” med høj hastighed.
Der lægges 126 m på SMV
123 m på DGV
120 m på Vestervangsvej og
120 m på Røllikevej
Det er jo især på de første godt 100 meter at vi har de store problemer med store vandhuller.
Som vi skriver i indkaldelsen til GF så foreslår vi at der opkræves et eengangsbeløb på 500,00 kr

Så vi er sikre på at vi stadig har en sund økonomi i vores forening.

Under pkt 3 Regnskab og Budget håber bestyrelsen at der vil være flertal for dette forslag.
Og det er selvfølgelig med forbehold for at alle de deltagene grundejerforeninger er med.

Der er blevet lavet et dræn på Blombjergvej fra SMV til Havesvinget. Og det ser ud til at virke fint.

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 207.000 kr. Vi har jo i det forløbne år
haft en del udgifter til dræn og vedligeholdelse
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 vores grundejerforening. Det er faktisk at ganske stort arbejde.
Der skal findes en båltaler, der skal planlægges bål. Der skal bestilles mikrofon og højtaler. Der skal laves en
heks.Der skal laves sange og de skal deles ud. Osv, osv. Så mød op og syng med.
Der må fra i dag køres hækafklip m.m ned til bålet.

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.

