Referat fra Blombjerggaard Grundejerforenings Generalforsamling på restaurant Bag Søjlen, den 7. juni
2015.
Formanden bød velkommen til de ca. 30 fremmødte.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Henrik Molsø Simonsen blev valgt og kunne konstatere at gen.fors. var
rettidigt indkaldt.
2. Formandens Beretning. Se vedlagte. Der var ingen bemærkninger til denne,
Så den blev 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
Der er uændret kontingent, kr 600,00
Både regnskab og budget blev godkendt.
4.

Alle der var på valg blev genvalgt.

5. Indkomne forslag. Der var ingen.
6. Eventuelt:
Der blev spurgt om der evt må sættes 2 blomsterkummer op ude i vejkanten, for at
sænke farten. Det må man ikke.
For enden af Den Gamle Vej er afslutningen ikke god nok. Det bliver rettet ved 1 års
eftersynet her til efteråret.
Nogen syntes at den store sten ved enden af Den Gamle Vej på hjørnet er generende
når man skal dreje opad. Mogens Lindbjerg kigger på det.
Stenene rundt omkring er lagt af firmaet VAM for at beskytte kanten /rabatten af vejen.
Mht rettigheder på stranden så blev det oplyst at man gerne må have en båd liggende i
vandet.
På græsstykket, som vi deler med Blombjergparken, må der kun lægges både op fra
efteråret og frem til den 1 maj. Og det er kun for medlemmer af de 2
grundejerforeninger:Blombjergparken og Blombjerggår.
Stranden ved toiletterne er offentlig.

Mogens Lindbjerg orienterede om at både Formand og Kasserer går af i vejudvalget,
Så hvis der er nogen der har lyst til at gøre en indsats kan man kontakte M.L.

Til sidst takkede formanden for god ro og orden samt mange gode indlæg/kommentarer.
Og tak til dirigenten for sikker styring.

Alle ønskes en god sommer
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