
 

 

Bestyrelsens Beretning ved Blombjerggaard Grundejerforenings 

Generalforsamling for året 2016/17 

 

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  4 Bestyrelsesmøder. Det er  således,  at hvis der er et eller andet så tager 

vi knoglen eller PC’ og forsøger at løse det straks.  Derudover har vi  selvfølgelig deltaget i en del 

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

Vi havde også et møde med Blombjergparken vedr rep af SMV. Løsningen bliver nok at de løse sten løftes 

og man forbedrer drænrørene så vandet får bedre afløb. Asfalten på hjørnet er udbedret af kommunen. 

Vi regner med at det bliver lavet omkring 1. sept. 

Der forefindes 2 nøgler til kæden nede på stranden. 1 hos ML og 1 hos mig hvis man skal have en båd i 

vandet. 

 

Her den 6 juni  blev det officielt at der er blå flag på den off strand. Ifg. Kommunen så skal der også laves 

nye toiletter. De håber på at det bliver i år. 

Vi har også fået et nyt ishus. Brug det, det er med til at højne vores område. 

Vi arbejder stadig på at få en hjertestarter op i vores område. Vi forsøger at få de foreninger der er med i 

vejfonden til at være med i projektet. 

 

I vejudvalget har der  også været aktivitet. Der er skiftet lidt ud på posterne. Der er også lavet et nyt sæt 

vedtægter for vejfonden. Ny formand er nu Preben Sønderskov fra Følle Strand, og ny kasserer er  Ole 

Hougård også fra Følle Strand.  Henning Hald fra Blombjergparken  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 

hjørnet af Snerlevej,  som man kan tage af. 

 

 

Vedr Økonomi: Så har vi pt en fin økonomi  med en egenkapital på ca 113.000 kr . 



 

 

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

mere. 

Ligeledes skal vores badebro også vedligeholdes. Det gør  vi jo sammen med Blombjergparken. 

På et tidspunkt skal der atter tages stilling til om der skal en helt ny bro op. 

 

Så Bestyrelsen påtænker  stadig en kontingentforhøjelse på et tidspunkt 

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

Ligeledes har vi store problemer med at få indkasseret  ekstra ordinært vejbidrag fra de nye grunde på 

SMV. Men Jens og M.L. knokler med det. 

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

Vi sætter rykkergebyret op til kr 200,00. 

Som i kan se under pkt.5. så ønsker vi at ændre § 6 vedr Indvarsling og kontingentopkrævning. 

Vi vil også i den kommende fremtid gå vedtægterne igennem med henblik på at modernisere dem. 

 

 

Årets Sct.Hans Fest planlægges i år af  Blombjergparken.   

Så må der  fra i dag køres hækafklip m.m ned til bålet. 

Som alle kan se så er badebroen sat op. Det sker i fællesskab med Blombjergparken. 

Vi arbejder også på at få en Facebook gruppe op at stå, men mere herom på vores hjemmeside. 

 

Til slut vil jeg sige at vi i bestyrelsen  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. 


