
 

Boelsmosegaard Grundejerforening 

Referat af ordinær generalforsamling søndag d. 12. juni 2005 kl. 9.00 

I Blistrup Medborgerhus 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af stemmeudvalg  

3. Formandens beretning  

4. Regnskab for 2004 og budget for 2005  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelse og revisorer  
7. Kontingent og rykkergebyr for det kommende år  
8. Fastsættelse af honorar for det kommende år  
9. Eventuelt  

Ifølge vedtægterne § 6 skal kontingent være betalt for at kunne deltage i 
generalforsamlingen. 
Der var 22 parceller repræsenteret ud af 104 mulige. 
Ad 1. Formand Lis Kleist bød velkommen og lagde op til valg af dirigent. 

Valget af dirigent faldt på Steen Sørensen Hylle-stykket 14. Dirigenten 
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

Ad. 2. Ole Jørgsholm Hvilesteensager 4 og Lissi Arupsvej 5 blev valgt.  
Ad. 3. Alle parceller har inden generalforsamlingen fået tilsendt formandens beretning. 

Formanden Lis Kleist resumerede formandens udsendte skriftlige beretning, 
og tilkendegav kraftigt, at det er under al kritik, at parceller ikke indbetaler 
deres kontingent. Der kan ske fejl fra bestyrelsens side, sælgers manglende 
oplysning ang. adresse-ændringer/salg. 11. april stod 33 parceller i restance 
og d.d. er vi nede på 3. Lis Kleist: ifølge ordensreglementet er det et hvert 
medlem, der sælger sin parcel, som skal oplyse bestyrelsen om den nye 
parcelejers navn og adresse. 

Annette Andersen Boelsager 3 foreslog, at man selv meldte sig til PBS. Steen 
Nielsen Arupsvej 5, spurgte til muligheden for at trække kontingentet over 
ejendomsskatten. Annette forklarer, at det er undersøgt, det kan ikke lade sig 
gøre i Græsted/Gilleleje Kommune. Steen Nielsen vil undersøge det 
nærmere. 
Elise Lauridsen Øreager 5. Det er tinglyst, at man skal betale sit kontingent, i 
værste fald hvis man ikke betaler, kan det ende med en tvangsauktion. 
Lis Kleist takkede Bente Møller for sit gode arbejde i bestyrelsen. Takkede 
Henning Speich for hans mange år i bestyrelsen.  

Ad. 4. Regnskabet er godkendt af de 2 revisorer. 
Kasserer Annette Andersen gennemgik ikke hele regnskabet og budget, da 
alle parceller har fået tilsendt regnskabet og budget. Bestyrelsen har 
investeret en del af overskuddet i obligationer. Steen Nielsen Arupsvej 5 
spørger hvad de 1.500,00 kr. bliver brugt til bestyrelsesmøderne. Formanden 
forklarer, at det går til morgenmad og at man lægger hus og tid til. Henning 
Speich Hvilesteensager 8 tilføjer, at før i tiden var det meget dyrere, der 
foregik bestyrelsesmøderne på restaurationer ude i byen. Elise Lauridsen 



Øreager 8 påpegede, at det afsatte beløb til bestyrelsesmøderne har i mange 
år været uændret.  
Regnskab og budget blev godkendt på generalforsamlingen.  

Ad. 5. Ingen indkomne forslag. 

Ad. 6. Til ny bestyrelse blev valgt: 

 Bestyrelsesmedlem Annette Fog Andersen Boelsager 3  

 Bestyrelsesmedlem Ole Jørgsholm Hvilesteensager 4  

 Kasserer Henning Jørgensen Arupsvej 16  

 Bestyrelsesmedlem Dorte Sørensen Hylle-stykket 14  

 Suppleant 1 Birthe Pedersen Øvrevangen 12  

 Suppleant 2 Elo Hansen Arupsvej 8  

 Revisor 1 Elise Lauridsen Øreager 8  

 Revisor 2 Nina Hylle-stykket 4  

Ad. 7. Bestyrelsen foreslår at kontingentet skal stige fra 800 kr. til 900 kr. 
Dette blev vedtaget samt uændret rykkergebyr. 1 stemme imod, 21 for. 

Ad. 8. Uændret og bestyrelsen modtog af forsamlingen en klapsalve.  

Ad. 9. Schmidt Udsholt Byvej 32. Spurgte til Boelsmosegaardens forfald. Formanden 
forklarede, at hverken kommunen eller bestyrelsen, har kunnet få kontakt til 
ejeren. Kurt Jensen Bredager 16 foreslår, at bestyrelsen kontakter Skov- og 
Naturstyrelsen. Sekretær Dorte Sørensen vil tage kontakten. (efter 
generalforsamlingen, har Dorte taget kontakt til Skov- og Naturstyrelsen, og er 
blevet henvist videre til Kultur- og Avlsstyrelsen. Dorte tager billeder af gården 
og sender dem til Kultur- og Avlsstyrelsen) 

Steen Nielsen Arupsvej 5, ønsker at få lagt sten igen, der hvor bumpene har 
været. Formand og sekretær forklarer, at det ikke er lovligt af 
sikkerhedsmæssige grunde, men at man kan købe noget der ligner sten. 
Bestyrelsen undersøger prisen og hvem der økonomisk står for indkøbet. 
Bente Møller spørger til de skæve vejskilte og de ikke pæne rabatter. Bente 
Møller får ikke svar omkring de skæve vejskilte, men svar omkring rabatterne. 
Formanden forklarer, at hver parcelejer er forpligtiget til at holde deres rabat 
ifølge forskrifterne/bestemmelser. 

Jytta Brenøe Øvrevangen 16 ønsker bump grundet for høj hastighed. 
Sten Nielsen Arupsvej 5 meddeler, at han er kommet med et indkommende 
forslag. Sekretær Dorte Sørensen forklarer, at indkomne forslag skal være 
skriftlige med underskrift, og at en mail ikke er nok. Henning Jørgensen 
Arupsvej 16 tilføjer, at indkomne forslag samtidigt skal være sendt anbefalet til 
bestyrelsen. 

Formand Lis Kleist takkede generalforsamlingen af og ønskede alle en rigtig god sommer. 
Dirigent Steen Sørensen takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 11.00. 
Næste ordinære generalforsamling afholdes d. 12. juni 2006 kl. 9.00 I Blistrup 
Medborgerhus. 
Har I/du en mail adresse så send den til sekretær Dorte Sørensen sign@dost.dk, så vil 

mailto:sign@dost.dk


I/du fremover få tilsendt referat via mail, samt modtage en mail, når der kommer nyt på 
grundejerforeningens hjemmeside www.boelsmosegaard.dk 

 

 

 

http://www.boelsmosegaard/

