
Blombjerggaard grundejerforening

Referat generalforsamling
Søndag d. 2. juni 2019 kl. 10

Cafeen på Kalø Golfklub
Dyrgaardsvej 4 Ugelbølle, 8410 Rønde

  * tekst markeret med rødt = vedtaget

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 
          Carl Emil blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

2. Formandens beretning.
          Se hjemmesiden

3. Regnskab 2018/19 og budget 2019/20   Else
          Regnskab og budget vedtaget se hjemmesiden.

4. Valg A: Formand (ulige år )
          Henrik S. Molsø, ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Karsten Hansen
          Karsten Hansen valgt til ny formand.

5. Valg B: Kasserer (lige år ) 
          Else Skivesen  ikke på valg 

6. Valg C: Bestyrelsesmedlem
          Peder Sikjær,  ikke på valg

7. Valg D: Bestyrelsesmedlen
          Erik Schou, ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Thomas Lytzen, Havesvinget.
          Thomas Lytzen valgt

8. Valg E: Bestyrelsesmedlem
          Bestyrelsen foreslår Henrik S.Molsø, Rypevej
          Henrik Molsø valgt

9. Valg F: 2 suppleanter: forslag Bjarne Søndergaard og Niels-Jørgen Pallesen
          Begge genvalgt

10.Valg G: 2 revisorer :Anna Christensen og Kurt Jensen
          Begge genvalgt

11. Indkomne forslag: 
          Ingen
             
             

12. Eventuelt. 

          Referat er noteret herunder.
          Referant Tove Schou
          
Fremmødt 58
 Mogens Lindberg satte ? Ved om de 11 ved søen kan lave en lokalplan
Ruth Hedemann mener man bliver nægtet adgang til søen. Hun vil ikke have den sø
Mogens Olesen orienterede om lokalplan fra 2005 - og der havde ikke været nogen indsigelser.
Erik Schou orienterede om at vi siden 2007 har skullet overtage søen, men Bestyrelsen
Har forsøgt at undgå dette, og har ventet til vi fik en direkte ordre på det fra kommunen.



Det store emne var “hvem skal vedligeholde søen og området omkring.”
Anni fra Rørsangevej 5 spurgte til hvad det koster at holde området og evt lave en sti.
Dertil svarede Formanden at der er et tilbud på kr 5500,00, men det kan godt gøres billigere.
Merete fra Blombjervej spurgte til hvad nu hvis søen er forurenet hvem skal så rydde op i det?
Hertil svarede formanden: Det skal kommunen. Vi har hverken ret eller pligt til at foretage 
vedligehold af søen, ifølge kommunens biolog da søen er en fredet §3 sø.

Formanden konkluderede vedr søen: Bestyrelsen vil nu vende alle synspunkterne
Og tage det op på næste GF. Ligeledes pointerede han, at vi skal være en forening hvor det 
ikke er “dem og os”. Vi skal være Een Forening.

Ruth Hedemann spurgte hvor mange penge der er i Vejfonden. Der er kr 58.000.

Lars fra rørsangervej 3 spurgte hvorfor beslutningen om at forlænge SMV med sten
Ikke er til afstemning.
Dertil svarede Erik S at der ikke var behov for at opkræve ekstra beløb hos medlemmerne. 
Bestyrelsen kan godt disponere over sådan en sag.

Under pkt 3 orienterede Henrik om en Bestyrelsesforsikring der er blevet tegnet.

Under evt. Der blev ytret ønske om granit oppe øverst på SMV.
Der står kr 8000 der er sat til side til denne vej.


