
Referat fra generalforsamlingen i Boelsmosegaard Grundejerforening den 12/06/2016 kl. 10 

På Blistrup skole. 

 

Der var var 19 stemmeberettigede parceller mødt. 

 

Formanden, Christian Zacho bød velkommen, med en særlig velkomst til nye ansigter og spurgte 
forsamlingen, om der var forslag til dirigent. 

Ingen forslag fra forsamlingen. Bestyrelsen foreslog næstformanden, Kathrine Krone som dirigent. 

Kathrine valgt. 

Det blev nævnt, at der havde været mindre problemer med udsendelse af info pr. mail. Dette vil 
blive fixet. 

 

Anne-Lise Walter og Kaj Møller blev valgt til stemmeudvalg. 

 

Bestyrelsens beretning blev i hovedpunkter gennemgået af sekretæren, Steen Nonbo. 

Vandafledningsproblemerne blev genstand for en længere drøftelse, hvorunder bestyrelsen 
redegjorde for problematikken, herunder de store økonomiske udfordringer, der må imødeses i 
fremtiden. 

Bestyrelsen arbejder videre med emnet. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Regnskab & budget. 

Et medlem rejste et gammelt spørgsmål om tilbagebetaling af kontingent. En problemstilling, der 
lå mange år tilbage (længe før den nuværende bestyrelses tiltræden) 

Bestyrelsens holdning er, at såfremt nogen, det være sig tidligere medlemmer af foreningen, 
mente at have et økonomisk krav, måtte de rejse det over for foreningen. 

Diskussionen blev herefter lukket. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 



Ebbe (Øreager) foreslog muligheden for at ændre generalforsamlingsdagen, således at den ikke 
altid blev lagt den 2. søndag i juni. 

Der var ikke umiddelbart gehør for forslaget (en ændring vil i øvrigt indebære en ændring af 
foreningens vedtægter og skal i så fald fremsættes forment på en generalforsamling. 

 

Valgene: Formand, næstformand og sekretæren var på valg. 

Formand og sekretær var villige til genvalg. Begge valgt. 

Næstformanden ønskede at træde tilbage. Bestyrelsen foreslog Michael Laurent valgt (tidligere 
medlem af bestyrelsen) 

Annelise og Anette genvalgt som revisorer. 

 

Kontingent: Et medlem mente, at det var hurtigt, at bestyrelsen foreslog en kontingentstigning. 

Formanden redegjorde for, at en kommende renovering af vandafledningssystemet vil blive 
ekstremt dyrt, hvorfor vi burde polstre os økonomisk i lighed med opsparingen til asfalteringen. 

Der var flere forslag for og imod forhøjelsen, der herefter blev sat til afstemning. 

1 stemte imod en forhøjelse mens 2 undlod at stemme. Forslaget vedtaget. 

 

Honorar til bestyrelsen: 1 undlod at stemme. Forslaget vedtaget. 

 

Eventuelt: Bestyrelsen opfordrede til ”god takt og tone” mellem naboer og medlemmer, samt 
respekt for vedtægter og ordensregler. 

Flere indlæg om, hvorledes god takt og tone kan fremmes. (Men det er jo ”kun” mennesker vi har 
med at gøre, - med de forskellige særpræg, de nu har) 

 

Kaj Møller henledte opmærksomheden på, at en stor lastbil igennem et stykke tid havde henstået 
parkeret på Arupsvej. 

(Er i strid med foreningens ordensregler) Bestyrelsen undersøger om der er evt. 
sanktionsmuligheder i kommunale vedtægter m.v. 

Bommen for enden af Bredager er itu, grundet et væltet træ. Det undersøges, om reparation kan 
foretages for et mindre beløb. 

 



Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at oplyse deres e-mailadresse til bestyrelsen, da 
anvendelse af e-mail vil spare megen besvær og portoudgifter. 

                                                             

Udsholt, den 15/06/2016,  Steen Nonbo, sekretær 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


