
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgård d. 14. januar 2016 
 

Til stede: Jørgen Hundsdahl, Erik Schandorff, Ruth Fryndt, Susanne Folsøe, Jan Hollmann, Ulla Probst 

1) Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

 
2) Udpegning af midlertidig kasserer og formand og forslag til hvordan situationen kan udmeldes. 

a. Bestyrelsen står uden formand og kasserer og det foreslås at den nuværende bestyrelse 
fortsætter frem til maj, hvor de ordinære områdegeneralforsamlinger og repræsentant-
skabsmødet skal afholdes.  
 
Det besluttes at Erik Schandorff indsættes som formand og Jørgen Hunddahl som kasserer 
for den resterende periode frem til de nye valg. Denne beslutning offentliggøres på hjem-
mesiden og på Facebook, de som evt. måtte have spørgsmål til situationen henvises til ES 
og JH. Det meddeles desuden at regnskaberne for 2014 og 2015 endnu ikke er afsluttet da 
der endnu ikke er fundet bilag for alle posteringer. 
 
De valgte suppleanter, Birgit Michailidis og Kim Gjelbø (Brombærranken), kontaktes og 
opfordres til at træde ind i den resterende periode. De indkaldes til det næste 
bestyrelsesmøde. 
 

3) Opgaver i forbindelse med færdiggørelse af regnskab for hhv. 2014 og 2015. 
a. Det er vigtigt at regnskabet bliver lavet færdigt hurtigst muligt da det skal danne grundlag 

for de kommende områdegeneralforsamlinger. 
b. Der mangler stadig bilag for en del posteringer i 2014. Der er kommet et kontoudtog fra 

Hauge, men der er stadig et udestående på omkring 19.000 kr. Der er flere andre bilag som 
det endnu ikke har været muligt at fremskaffe.  

c. Af bogføringen fremgår der et tilgodehavende ved område 4 for renovering af skure i 2013, 
som endnu ikke er betalt. Det skal afklares om der ikke er blevet betalt eller om beløbet 
ikke er blevet opkrævet. Det skal besluttes om beløbet skal afskrives. Sagen undersøges. 

d. I regnskabet for 2015 mangler der mange bilag. JH har gennemgået bilag og posteringer for 
de mange udgifter der har været. Der manglerfx nogle bilag til den afholdte koncert, som er 
blevet betalt to gange. Bandet har tilbagebetalt beløbet, men det er til en ukendt konto 
(fejlen skal undersøges).  

e. Der mangler 13 indbetalinger af kontingent for 2015 og der udsendes nye opkrævninger. JH 
undersøger om der er sket en fejl ved udsendingen, da de manglende indbetalinger alle er 
fra den samme vej. 

f. Det skal afklares hvem der har Grundejerforeningens CVR-nummer, så et medlem af for-
eningen kan fungere som modtager e-post.  
 

4) Kort gennemgang af budget for 2016 



a. I budget for 2016 er det blevet opstillet som en betingelse at kontingentet skulle stige, men 
da der ikke har været afholdt repræsentantskabsmøde har denne beslutning ikke kunnet 
godkendes. Der udsendes derfor opkrævninger af kontingent for 2016 på det samme beløb 
som tidligere; men det besluttes at nye opkrævninger på det resterende beløb udsendes 
efter repræsentantskabsmødet (hvis forhøjelsen godkendes). 
 

5) Aktiviteter i 1. kvartal 2016, herunder også aftale om pasning af de grønne områder 
a. Der indhentes tilbud fra Skov Larsen og Hauge, så der ved det næste bestyrelsesmøde kan 

tages stilling til, hvem der skal slå græsset i 2016. Der sættes ikke yderligere initiativer i 
værk i 2016. 
 

6) Fastlæggelse af datoer for områdegeneralforsamlinger og repræsentantskabsmøde, samt fordeling 
af arbejdsopgaver 

a. Punktet udsættes da møderne først skal afvikles i maj. 
 

7) Fastsættelse af møderække 1. halvår 2016 
a. Næste møde torsdag d. 25. februar – yderligere møder aftales senere. 

 
8) Evt. 

a. Der har været en del indbrud i lokalområdet i julen. SF foreslår, at vi opfordrer beboerne til 
at oprette nabohjælp-ordninger. 

 

Referent: Susanne Kløjgaard 
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