
Referat fra Generalforsamlingen i Boelsmosegaard Grundejerforening 

Søndag den 11/6-2017 kl. 1000 

På Blistrup Skole 

 

Der var mødt repræsentanter fra 17 parceller, i alt mødt 24 incl. Bestyrelsen. 

 

Formanden, Christian Zacho bød velkommen og foreslog Kathrine Krone som dirigent. 

Kathrine valgt uden modkandidat. 

Til stemmeudvalg valgtes Kaj Møller og Michael Laurent. 

 

Formanden henviste til den udsendte beretning og forespurgte, om der var spørgsmål eller  
bemærkninger til beretningen. 

Der blev rejst spørgsmål om vandafledningsproblematikken. 

Formanden oplyste, at en ”vandkyndig” havde foretaget undersøgelser, men den pgl. havde endnu 
ikke fremsendt skriftligt materiale, eller overslag over evt. udgifter ved en gennemgribende 
undersøgelse. 

Problemerne er, som beskrevet i beretningen, at et stop eller en prop skal findes uden for vores 
område, og at en løsning af problemet vanskeliggøres ved, at det er på privat område, og at det 
derfor er vanskeligt at få inddraget kommunen, medmindre vi kan påvise mere præcist, hvor 
blokeringen er. 

Generalforsamlingen tilkendegav, at bestyrelsen kan fortsætte med at lade en kyndig fortsætte 
med undersøgelserne. 

 

Kassereren forelagde regnskabet og forespurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger. 

Et medlem hæftede sig ved, at der var budgetteret med et væsentligt beløb til vej/kloak. 

Kassereren oplyste, at der var taget højde for udgifter til undersøgelser vedr. vandafledning. 

Regnskab og budget blev herefter godkendt. 

 

Ingen indkomne forslag. 

 

Valgene: 

Genvalg til Elisabeth (kasserer) og Jeanette (bestyrelsesmedlem)Annelise genvalgt som revisor. 
Nyvalg til Lisbeth Nipper. 

Suppleantvalg: Kaj Møller og Lis Jensen begge for 2  år. 

 



 

 

Kontingent og rykkergebyrer. 

Michael redegjorde for, hvorfor bestyrelsen ønskede kontingentet uændret. 

Vedtaget. 

 

Honorar til bestyrelsen: Vedtaget, uændret. 

 

Manglende græsslåning i rabatter. Et tilbagevendende emne. Bestyrelsen vil henstille til evt. 
syndere at få græsset slået. I modsat fald græsslåning af en proff. for grundejers regning, jf. 
ordensreglerne. 

 

Michael oplyste, at der havde været problemer med at lægge indkaldelse m. v. ind på vores 
hjemmeside. Der arbejdes på at løse problemet. 

 

Der blev rejst spørgsmål om udsendelse af referat sidste år. Et enkelt medlem havde ikke 
modtaget ref., men efter gennemgang af optegnelser kunne kassereren oplyse, at pgl. skulle have 
fået det i uge 27 eller 28. 

Vi opfordrer alle, der får fysiske breve til at sende en mail til bestyrelsen@boelsmosegaard.dk, hvis 
de har en mailadresse. Derved spares porto, og arbejdet lettes for bestyrelsen. 

 

Da der ikke var flere emner på dagsordenen, og ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten for 
god ro og orden afsluttede generalforsamlingen. 

 

11/6-2017 

Steen Nonbo, sekretær 


