
BILAG 1 – FORMANDENSBERETNING 
 
Velkommen til generalforsamlingen 2014. 

Nye ansigter 

Sidste år takkede Ole Jørgsholm og Henning Jørgensen af efter mange 
års arbejde i bestyrelsen. Den nye sammensatte bestyrelse har godt 
kunne mærke, at der manglede lidt rutine. Det tog desværre 
uforholdsmæssigt lang tid at komme på plads, det håber vi, at så få som 
muligt har bemærket. 

Oven i det måtte Ole Jørgensen, efter jul, desværre se sig nødsaget til at 
trække sig fra bestyrelsen grundet sit helbred. Vi i bestyrelsen vil derfor 
gerne benytte lejligheden til at takke Ole for det arbejde han alligevel 
nåede at lægge i bestyrelsen og ønske ham god bedring fremadrettet. I 
samme omgang er vi glade for, at suppleanten Jeanette Leth var klar til 
at træde ind i bestyrelsen. 

Siden sidst 

Der blev til sidste generalforsamling givet udtryk for, at nogle desværre 
oplevede ikke at få svar på henvendelser til bestyrelsen. Det har vi 
forsøgt at rette op på ved at være ekstra opmærksomme på, at besvare 
alle henvendelser inden for kort tid. Det håber vi er lykkedes? 

Vi har i det forgangne år haft et par sager mod medlemmer i foreningen. 
Det har handlet om manglende vedligeholdelses af fællesarealerne, 
væltede træer og erhverv. Det er uheldigt og meget uhensigtsmæssigt at 
vi har været nødt til at involvere foreningens advokat. Sagerne koster 
desværre foreningen både tid og mange penge. 

Der er blevet etableret nye pæle ved vores vejbump. De ligner ikke dem 
vi har i forvejen, men vil på den lange bane være langt billigere at 
vedligeholde/skifte. De gamle vil blive skiftet til nye efter behov. 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der på vores hjemmeside 
www.boelsmosegaard.dk var informationer, der var forsvundet. Vi takker 
for henvendelserne og kunne med hjælp af foreningens IT-kyndig Ole 
Jørgsholm heldigvis hurtig for hjemmesiden op at kører igen.  

Bestyrelsen har indhentet tilbud på både vejbump på Øvrevangen og nyt 
asfalt til foreningen. De vil blive fremlagt på generalforsamlingen.  



Store beslutninger 

Som vores regnskab viser, er vi en sund forening med en del penge på 
kontoen. Dog står vi muligvis over for nogle tunge udgiftsposter i nær 
fremtid med ny asfalt. Den debat skal tages af generalforsamlingen.  

Der er stadig for mange som ikke er tilmeldt PBS-betaling. Husk det er 
en vedtægtsbeslutning. Det er igen en udgift for foreningen og ekstra 
arbejde til bestyrelsen. 

 

På vegne af bestyrelsen og med et ønske om et stadigt godt samarbejde. 

 

Formand 
Christian Zacho 

 
 

 

  


