
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgård, d. 22. august 2016 
Til stede: Kim Gejbøl, Jørgen Hundsdahl, Erik Schandorff, Kent Hansen, Kaj Bager, Merete Schultz, Lars 
Rahbæk, Susanne Folsø, Susanne Kløjgaard 

1: Valg af ordstyrer: Erik Schandorff 

2: Valg af referent: Susanne Kløjgaard 

3: Kort orientering fra afgående formand 
Der opfordres til at invitere 3 suppleanter for at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer. Endvidere gøres 
der opmærksom på at Grundejerforeningen har et lokale i Hus 88 til fri disposition, et arkivskab med nøgle, 
en postkasse (Hans tømmer og lægger indkommen post i en bakke) og et skur på Blommegrenen, der 
indeholder 1 grill, 1 telt, 1 lyskæde m.m. 

I sagen omkring den tidligere kasserer henvises der til, at der er navneforbud og at sagen er overgivet til 
myndighederne og den forventes at være afgjort inden årets udgang. Det er overgivet til et advokatfirma at 
stå for indkrævningen af det økonomiske mellemværende. 

ES stiller sig i øvrigt til rådighed, hvis der dukker yderlige spørgsmål op i den nærmeste fremtid. 

Hans Breith fra Hus 88 har bedt om et møde med Grundejerforeningens nye bestyrelse snarest muligt. 

4: Kort orientering fra tidligere kasserer 

Den afgående kasserer overgiver ringbind med de tidligere regnskaber (2014-15) og materiale fra 2016. 
Samt et USB-stik med regnskaber, budgetter og opkrævningslister til indbetaling af kontingent overleveres.  

JH oplyser at navne på nye kontaktpersoner SKAL sendes til og lover at rundsende en liste med navne. 

JH opfordrer til at den kommende kasserer skal fremlægge økonomi på bestyrelsesmøder med fra både 
udskrift fra regneark/regnskabsprogram og kontoudskrifter fra bank. På den måde bliver den økonomiske 
balance gennemskueligt for alle i bestyrelsens medlemmer.  

JH oplyser at alle har betalt kontingent for 2016 og mht. den ekstra opkrævning er der kun få restancer. 

JH opfordrer til at sende en meddelelse til alle boligselskaber og andre medlemmer, der præciserer 
kontingentbeløb for 2017. 

5: Valg af formand for 2 år 

• Kim Gejbøl - enstemmigt valgt 

6: Valg af næstformand for 2 år 

• Kent Hansen - enstemmigt valgt 

7: Valg af kasserer for 1 år 

• Kaj Bager – enstemmigt valgt 



8: Eventuelt 

• Der er kommet en henvendelse fra en beboer ang. fældning af et træ på Blommegrenen. Der 
henvises til at Grundejerforening kun kan gå ind i sagen, hvis der kommer en henvendelse fra den 
lokale afdelingsbestyrelse. 
LR henvender sig til Hauge og får et tilbud på skrift. 
 

• SK oplyser at Grundejerforeningen har en adresse til elektronisk post. Alle nye bestyrelsens 
medlemmer skal oprettes som modtagere. GF har også et domæne på Dropbox til referater, 
adresser og diverse tegninger og dokumenter. Alle modtager en invitation snarest muligt.  
HUSK at det er en fælles mappe – så sletning af dokumenter berører alle !!! 
 

• Næste bestyrelsesmøde: 
o D. 31. august kl. 18.00 - kort møde hvor bestyrelsens medlemmer skal underskrive referat 

fra det konstituerende bestyrelsesmøde (medbring kørekort/sygesikring) 
o Ordinært bestyrelsesmøde d. 28. september kl. 19:00 

 

 

Referent: Susanne Kløjgaard 


	Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Blangstedgård, d. 22. august 2016

