
Referat fra Blombjerggaard Grundejerforenings Generalforsamling på  Kalø Golf klub,  den 10.  juni 2018 

 

Formanden bød velkommen til de ca. 40 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 blev spurgt ind til hjertestarteren. Den forklarer 

tydeligt hvad man skal gøre. Ellers var der ingen bemærkninger  

Så Beretningen blev godkendt. 

                       

3. Regnskab og Budget blev gennemgået af Jens Worm. Underskuddet skyldes stort set de 

vandproblemer vi har haft i det våde 2017. 

Budget for 2018/19 er der regnet med en kontingent på kr 800,00. 

Der blev spurgt om mødeomkostningerne. Der bliver givet et beløb til den der holder 

bestyrelsemødet, og hver sommer er der en middag for bestyrelsen med partner. 

Både regnskab og budget blev godkendt. 

 

4.  Henrik Molsø Simonsen fortsætter som Formand 

5. Else Skiversen blev valgt som kasserer 

6. Peder Siikær blev valgt ind i bestyrelsen 

7. Erik Schou fortsætter i bestyrelsen 

8. Karsten Hansen fortsætter i bestyrelsen 

9. Der var genvalg til de 2 suppleanter, Bjarne Søndergård SMV 7, og Niels Jørgen Pallesen 

SMV 9. 

10. Der var genvalg af de 2 revisorer,  Anna Christensen og Kurt Jensen. 

11. Forslag A. Det blev vedtaget at kontingentet bliver hævet med kr 200,00 til kr 800,00 

12. Forslag B. De 2 vedtægtsændringer blev vedtaget. Formanden skal huske at sende ud på 

PDF fil. 

13. Evt.: Kirsten Kristensen fra Fuglebakkevej 6 gjorde opmærksom på ujævn vej, og der 

bliver ofte kun talt om SMV og Blombjergvej! 

Bjarne Petersen SMV 20 spurgte ind til den nye sti der er laver som en kompensation for 

at SMV er blevet lukket. 

Der blev også klaget over at Den Gamle Vej aldrig har været så dårlig som nu. 

Bestyrelsen lovede at give det videre til dem der holder vores veje. 

Så blev der spurgt om vi kunne være interesseret i at deltage i Blombjergparkens 

sommerfest. Det var der ikke stemning for. 

 

Formanden takkede  Mogens og Jens for mange års store indsats 



 

 

 

 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 2018  

 

    

 

 


