
Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings 

Generalforsamling for året 2015/16 

 

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

Vi er 98 medlemmer i foreningen i alt.  

 

Vi har i det forgangne år  afholdt  2 Bestyrelsesmøder. Det er  således at hvis der er et eller andet så tager vi 

knoglen eller PC’ og forsøger at løse det straks.Bl. a. havde vi et lynmøde da det viste sig at vandet var ved 

at gå helt agurk sidst i febr. Det ødelagde lidt af den nederste del af SMV. Da må vi så gå sammen med de 2 

andre foreninger, Blombjergparken og Stenhøj.  Derudover har vi  selvfølgelig deltaget i en del 

vejudvalgsmøder, ligesom Mogens L har deltaget i Vandværkets gen.fors. 

Vores vandaflæsning bliver på et tidspunkt skiftet til elektronisk aflæsning, men det bliver alle selvfølgelig 

orienteret om i rette tid. Det sker vist inden for et par år. 

 

I vejudvalget har der  også været aktivitet. Der er skiftet lidt ud på posterne. Ny formand er nu ???Og ny 

kasserer er ?????.  Henning Hald fortsætter som ”tilsyndførende” på vejene.Hvis  der er nogen der har 

behov  for sand til huller i vejene så ligger der en bunke med grus på Valmuevej som man kan tage af. 

 

Et fast punkt har altid været høje træer. Bestyrelsen har jo lovet at være mægler hvis der opstod 

problemer. Der er en enkelt  som har henvendt sig, og da prøver vi at tale med vedkommende. Ellers er der 

ikke flere problemer lige nu. Vi har da bemærket at der hist og her er blevet fældet nogle træer. Så fint med 

det. 

 

Vedr Økonomi: Så har vi pt en fin økonomi  med en egenkapital på ca 93.000 kr . 

Nu vi taler om  økonomi, så må vi nok se i øjnene at den fremtidige store vandmængde vil koste mere og 

mere. 

Så Bestyrelsen påtænker en kontingentforhøjelse , men først til næste år. 

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

Vi har nu taget kontakt til en advokat som så kan hjælpe vores kasserer med at kradse pengene ind. 

Som alle kan se så er badebroen sat op igen. Det er Blombjergparken og os der gør det i fællesskab. 



 

 

Årets Sct.Hans Fest planlægges i år af  os.  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. Men alt dette har vi check på.  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. 


