
Referat fra Blombjerggaard Grundejerforenings Generalforsamling på Møllerens Hus  den  

1.  juni 2014. 

Formanden bød velkommen til de ca. 50 fremmødte. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Carsten Hansen , Havesvinget 9  blev valgt og kunne konstatere at 

gen.fors. var rettidigt indkaldt. 

 

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

 

Egon Jørgensen udtrykte betænkelighed ved at vejen kun skulle være 4 m  bred. 

Formanden orienterede om at det er blevet drøftet med entrepenøren, og han siger god 

for det. 

 

Een spurgte om hvorfor belægningen ikke kan gå hele vejen op. 

Svaret er at det projekt der foreligger nu er det som man kan blive enige om i de 7  

Grundejerforeninger. 

 

Der blev også diskuteret udkørsel til Århusvej. Det kan pt ikke lade sig gøre, men 

bestyrelsen lovede at tage det op når man mener tiden er til det. 

 

SMV 12 spurgte om hvornår arbejdet starter: Det starter til efteråret og vil  

Blive planlagt så der altid er tilkørsel til vejene. 

 

Der blev spurgt om prisforskellen på asfalt og cementsten: Den er ikke stor og vi er 

blevet anbefalet at bruge cementsten. 

 

Der er et ønske om at lægge granit på resten af SMV og det er også planlagt da der er en 

pulje af penge til netop denne vej. 

Der blev spurgt om der også kan komme granit på resten af DGV. Nej ikke pt. 

 

SMV nr 5 syntes at der stadig bliver kørt for hurtigt. Mogens L svarede at det ofte er 

lejere der kører for hurtigt. Så Alle udlejere bør informere om at der skal køres forsigtigt. 

Derefter blev beretningen godkendt. 

3. Regnskab og Budget blev gennemgået af Jens Worm, der orienterede om at de 30.000 

der står på en bankkonto er en form for garantikapital så vi sikrer at banken er os 

behjælpelig med regnskab m.m 

 

Både regnskab og budget blev godkendt og dermed også eengangsbeløbet på kr 500,00 

Ifm vejprojektet. 



4.  Alle der var på valg blev genvalgt. 

Der blev valgt 2 nye revisorer: Anna Kristensen og Kurt Jensen 

 

5. Indkomne forslag. Der var ingen 

 

6. Eventuelt:  Der blev forespurgt om evt træfældning hos Ilsø(huset er sat til salg)  

Mogen L  har bolden. 

 

SMV 12 spurgte om regler mht træer m.m. kan findes i lokalplanen for området. 

Bestyrelsen vil gerne være med til at skabe dialog hvis der er problemer. 

 

Blombjergvej 14 spurgte om resten af Blombjergvej kunne blive drænet. 

M.L. Svarede at det ikke var lige for, men at man vil se på det på et tidspunkt. 

 

 Til sidst takkede formanden Revisor Poul Erik Mors for en god indsats. 

 Og tak til dirigenten for sikker styring. 

 

 Alle ønskes en god sommer  

 

   Juni 2014 

 

 


