
Referat fra Blombjerggaard Grundejerforenings Generalforsamling på  Kalø Golf klub,  den 11.  juni 2016. 

Formanden bød velkommen til de ca. 40 fremmødte. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Thomas lûtzen  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. En ny badebro. Der blev givet orientering og stillet og besvaret 

spørgsmål, hvorefter der blev stemt om vi skulle være med til at betale til en ny bro. 

 

Der var 19 der stemte ja, og 24 der stemte nej. 2 stemmer var ugyldige. 

Dermed blev forslaget forkastet 

Der blev spurgt om vi ikke kan søge nogle fonde om hjælp til betaling. 

Bestyrelsen undersøger. 

Én mente vi kunne bruge af kassebeholdningen, men det ønsker vi ikke. 

 

6. Evt. Fuglen der er sat op på en stang er gjort af Blombjergparken. Man håber så at få 

færre mågelorte på broen. 

 

Mht den lukkede Søren Møllers Vej, så kæmper bestyrelsen stadig for at den kan åbnes. 

Vi afventer nu Naturstyrelsens afgørelse før vi kan komme videre. 

 

Man opfordres til at tage fat i de biler der kører for hurtigt i området. 

Det gælder også Lastbiler til byggepladserne. 

Ligeledes blev bestyrelse opfordret til at kigge på om der kunne sættes et skilt op med 

”legende børn”, og vi vil også nævne det på vores hjemmeside. 

 

Folk der bygger skal reetablere den vej de evt ødelægger. 



 

 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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