
Referat fra Blombjerggaard Grundejerforenings Generalforsamling på  Kalø Golf klub,  den 11.  juni 2017 

 

Formanden bød velkommen til de ca. 35 fremmødte. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Carl Emil madsen  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.  Erik Schou afgik som Formand men  valgt som menigt Bestyr.medlem. 

Ny Formand blev Henrik Molsø Simonsen. 

Kasserer Jens Worm var ikke på valg 

Bestyr.medlem Mogens Lindbjerg var ikke på valg 

Carsten Hansen blev valg ind i Bestyrelsen. 

Niels-Jørgen Pallesen, SMV 9 blev valgt som ny suppleant 

 

5. Indkomne forslag. Det blev besluttet at fremtidig indkaldelse til Gen.fors sker via mail. 

Ligeledes med opkrævning af kontingent. 

Hvis man IKKE er på e-mail vil det foregå pr post. 

 

6. Evt.  Der blev orienteret om at Søren Møllers Vej bliver reetableret start sept. 

det sker sammen med Blombjergparken og Stenhøj. 

Der er , på forsøgsbasis, lagt et gult ”bum” ud på SMV. Det skal dels afhjælpe sten ned  

på flisevejen samt for høj hastighed. 

Der blev forespurgt om der ikke kunne laves noget lignende på Den Gamle Vej. 

Vi afventer resultatet fra SMV. 

Der blev spurgt ind til vejspærringen oppe ved gården på SMV. Der er ikke noget nyt. 



Gennemgangen fra Rypevej og ned til Lindeparken er nu blokeret af den nye ejer. 

Vi forsøger at tale med ham om en åbning. 

Henrik takkede for Formandsvalget og slog et slag for en Facebook gruppe. 

Og husk at gå ind på vores hjemmeside for info og evt rettelser mht adr,tlf m.m 

 

 

 

 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 

 

 Følle Strand juni 2017  

 

    

 

 


