
Referat fra møde i vejudvalget den 10. april 2010 

 
Mødet blev holdt hos Mogens Kjær Lindberg, Rypevej 5, Følle Strand. 
 
Alle vejudvalgets medlemmer var mødt: 

 
Mogens Kjær Lindbjerg 
Orla Jacobsen 
Henning H. Laursen 
Svend Jørgensen 
Kaj Christensen 
Allan Baltersen 
Sven Aage Jensen 
 
Endvidere var Arne Christensen, som vejudvalgets tilsynsførende, indbudt til at deltage i mødet.  
 
  

1. Beretning om året 2009  
 
      Arne Christensen har besluttet at udtræde af vejudvalget, da han ikke mere ønsker at være    
      tilsynsførende. Henning Hald Laursen overtager stillingen. 
 
      Der er i 2009 foretaget vejreguleringer to gange.  
      Der er endvidere sket snerydning to gange  -  første gang før jul og anden gang efter jul. 
 
      2. Forelæggelse af regnskabet for 2009  

 
Henning Hald Laursen forelagde regnskabet, som viste en balance på kr. 110.723,18. Dette er 
inklusiv indskuddene til vejfonden fra grundejerne ved Søren Møllers Vej.  
 
Byggeindekset er faldet :    2007 K3  --   118,6 
                                            2008 K3  --   121,4 
                                            2009 K3  --   120,1  
 
Indskud til vejfonden for de nye grunde var i 2009 kr. 5.080,00 og vil i 2010 være kr. 5.025,00. 

      Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 
 
      Henning Hald Laursen oplyste, at Blombjerggaard i 2009 var blevet opkrævet et kontingent på           
      kr. 8.000,00, men de havde kun indbetalt kr. 7.300,00, hvilket undrer os meget, da der er 80   
      medlemmer i grundejerforeningen. 
      Mogens Kjær Lindberg skal sørge for, at det resterende kontingent for 2009 indbetales snarest. 
  
      Der skal også betales kontingent for 4 grunde, som ejes af Mogens Olsen. 
      Mogens Kjær Lindberg skal sende en mail til vejudvalgets formand og kasserer, om hvor mange   
      betalende medlemmer der i 2010 er i Blombjerggaards grundejerforening. 
 

 



 
3. Vejudvalgets opgaver  vinteren 2009-10 
Se under pkt.1 

 
      4.  Opkrævning af indskud til vejfonden fra de nye udstykninger 
 

Grethe Ploug har solgt råjorden til Art Form, som siden har foretaget udstykning og anlæg af 
vejene. 
Der er udsendt opkrævning for indskud til vejfonden til 8 nye grundejere  - 7 har indbetalt det 
skyldige beløb. 
Der er indbetalt indskud til vejfonden på 3 x 4.650 kr. + 4 x 5.025 kr. fra de syv nye grunde.    
  
3. Fast belægning på Søren Møllers Vej  -  se vedlagte tilbud 

 
      Sven Aage Jensen gennemgik de indhentede tilbud på fast belægning på Søren Møllers Vej. 
      Det billigste tilbud var på en asfaltbelægning og vil koste ca. kr. 200,000 inkl. moms.  

Der skal senere udlægges asfaltslidlag på asfaltbelægningen, dette skal betales af de enkelte 
grundejerforeninger, der grænser op til Søren Møllers Vej. 
Belægningssten koster kr. 212.000 inkl. moms. 
Der var mest interesse for belægningssten. 
  
4. Kloakering ved Følle Strand 

       
      3.etape af kloakeringen er påbegyndt igen efter vinteren, projektet er ca. 3 måneder forsinket,  
      men entreprenøren sætter mere mandskab og flere maskiner på arbejdet. 
 

5. Kontingent for 2010 
 
      Det vedtoges at fastholde kontingentet på 100 kr. pr. grundejer. 
 

6. Eventuelt 
 
      Da der ofte er klager over støv fra vejene, blev det besluttet, at de enkelte grundejere, som  
      ønsker det, kan få lov til at lægge granitskærver på vejen for egen regning. 

 
     9. Bestyrelsesmøde 2011 

 
Næste møde blev planlagt til lørdag den 9. april 2011, kl. 9.00 hos                                                      
Sven Aage Jensen, Bellisvej 11. 
 

Der medsendes adresseliste med oplysninger på de enkelte medlemmer. 
 

     Sven Aage Jensen  


