
Referat fra Blombjerggaard Grundejerforenings Generalforsamling på Gl. Løgten Strandkro  den 

5 juni 2011.

Formanden bød velkommen til de ca. 40 fremmødte.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Poul Erik Ettrup blev valgt og kunne konstatere at gen.fors. var rettidigt 
indkaldt.

2. Formandens Beretning. Se vedlagte. Der var flg. bemærkninger til denne:

Gurli  Jensen , Havesvinget 15 kunne ikke umiddelbart godkende beretningen da hun mente 
at hendes tilsendte forslag så ville blive forkastet inden det kom på.

Formanden forsikrede at det selvfølgelig ville blive behandlet som det skulle under pkt. 5.

Der blev spurgt om bestyrelsen også vil arbejde for at Den Gamle Vej bliver asfalteret på et 
tidspunkt.  Mogens Lindbjerg, fra vores vejudvalg, forklarede hvorfor det netop er Søren 
Møllers Vej der nu skal fastbelægges.  Begrundelsen er at de nye udstykninger har givet et 
bidrag til netop denne vej grundet øget belastning , Derfor vil vores bidrag til optimering af 
vejen blive en forventet størrelse  på  ca.  kr. 60-70.000  ud af en samlet omkostning på 
omkring kr. 250.000,-

Den Gamle Vej har ikke sådan en ”fond” så derfor ville vores bidrag nok blive meget større,

MEN bestyrelsen lovede at arbejde positivt for sagen.

Der blev forespurgt hvilken belægning man så planlægger til SMV. Det bliver en form for SF- 
sten / fastloch sten, med afløbsbrønde / drænbrønde langs vejen.

Derefter blev beretningen godkendt.

3. Regnskab og Budget blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til Bestyrelsen:

Der var genvalg til Formand

Der var genvalg til Mogens Olesen og Henrik Simonsen

5. Indkomne forslag. 



Fra Gurli Jensen var der flg. forslag:” Undertegnede foreslår at det vedtages, at 
bestyrelsen på grundejer foreningens vegne indgår aftale med en entreprenør om at 
rydde for sne på vejene om vinteren, i det omfang det er påkrævet.”

Der var en del debat om emnet både for og imod.

Formanden gjorde opmærksom på at det er mange veje det drejer sig om og at en aftale

med en entreprenør ville kunne blive meget dyr for  foreningen, hvis der altid skal være 
ryddet for sne på vores veje.

Konklusionen blev at bestyrelsen skal stramme op på de personer, som har med 
snerydning at gøre. Den kan evt. også være ”tovholder” for en aftale mellem de 
fastboende og Arne, det anbefales at checke vores hjemmeside under

Foellestrand.dk / vejene , som henviser til privat snerydning

6. Eventuelt

Intet

Formanden takkede for god ro og orden og gode Indspark og ønskede forsamlingen en 
god sommer!
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