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28. maj 2009 

 
 
 
 
 

Boelsmosegaard Grundejerforening 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag d. 14. juni 2008 kl. 9:30 

 på Blistrup skole 
 

Bemærk! 
Bestyrelsen sørger for brød, smør, ost, marmelade og drikkevarer,  

men deltagerne skal selv medbringe kaffe 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af stemmeudvalg (aftale om stemmeoptælling ved hemmelig afstemning) 
 
3. Formandens beretning 

 
4. Regnskab for 2008 og budget for 2009 

Kassereren gennemgår regnskab og budget 
 

5. Indkomne forslag – se separat side 
 

6. Afklaring om asfaltering. 
 

7. Orientering om dræn på foreningens område 
 

8. Opfølgning på generalforsamling 2008 : 
1. Trafikbegrænsende foranstaltninger 
2. Bestyrelsens konstituering 

 
9. Valg af bestyrelse og revisorer 

Der skal vælges kasserer – Henning er villig til genvalg 
Henrik Brandt bestyrelsesmedlem – er villig til genvalg 
Christian Zacho bestyrelsesmedlem – er villig til genvalg 
Valg af revisorer 

 
10. Kontingent og rykkergebyr for det kommende år 

På basis af udgifterne i regnskabet og kommende udgifter fastsættes kontingentet. 
  

11. Fastsættelse af honorar for det kommende år 
 

12. Eventuelt 
 

 
På bestyrelsens vegne 
Ole Jørgsholm 
Formand 
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Foslag til Boelsmosegaard grundejerforening 2009. 
 
Bestyrelsen har følgende forslag: 
 

1. Generalforsamlingen afholdes altid den 2. søndag i juni måned. 
2. Afstemning om tilladelse til nabo-grundejerforeninger skal have lov til at bruge Arupsvej. 

 
 
Indkomne forslag: 
 

• Generalforsamlingen besluttede i 2008 at opkræve et kontingent for 2009 på 5.000 DKK for at vejene 
kan blive nyasfalteret. 

 

• På generalforsamlingen i 2007 var vejene ikke på dagsordenen. 
 

• Generalforsamlingen i 2006 afviste et lignende forslag, hvor en engangsbetaling var ansat til 2.500 
DKK pr. medlem. 

 

• Siden 1995 er vejene vedligeholdt for i alt 121.500 DKK inkl. moms, heraf var 103.600 til sløjfning 
og retablering af vejbump i 2003. 

 

• Vejene har været – og er – udsat for nedslidning, men alle former for trafik kan i dag foregå med en 
sikkerhed som en nyasfaltering, hverken vil forbedre eller formindske. 

 

• At vejene skal vedligeholdes står ikke til diskussion, men efter vores mening er en nyasfaltering 
stadigvæk en forkert beslutning, og den fornuftigste løsning må være, at vedligeholdelse sker ved 
reparation efter behov. 

 

• Tilbudet fra Munck Asfalt A/S, dateret 31.03.2006, indeholder ikke følgende merpriser. 
 

o Retablering af faste dæksler og riste (enhedspriser er angivet) 
o Vejmarkering ved bump på Arupsvej og vejmarkering ved Udsholt Byvej/Veilehaugen og 

Øvrevangen/Udsholt Byvej. 
 

• I referatet fra generalforsamlingen er et totalbeløb på 750.000 DKK omtalt, og hvis der i gennemsnit 
bruges 20.000 DKK pr. år på vedligeholdelse ved reparation, vil vejene kunne vedligeholdes i mere 
end 35 år for samme beløb. 

 
 
 
Afstemning 

 

• Generalforsamlingen i 2009 ændrer beslutningen, der blev truffet på generalforsamlingen i 2008, og 
vedtager at grundejerforeningens veje vedligeholdes ved reparation efter behov. 

 

• 4.000 DKK, af de indbetalte 5.000 DKK pr. medlem som kontingent for 2009, tilbagebetales til 
grundejerforeningens medlemmer senest 31. juli 2009. 

 
Eller 

  
Beslutning vedtaget på generalforsamling 2008 fastholdes ! 
 
 
 
 


