
Grundejerforeningen Krybily Vest

Referat fra generalforsamlingen 17. maj 2010

Generalforsamlingen blev holdt i mødelokalet i Elbohallen.
Der var mødt syv medlemmer inklusive fem fra bestyrelsen.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8 :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer

4. Rettidigt indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af to revisorer

8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt

Dagsorden punkt 1 : Valg af dirigent

Formanden Heidi Bornø bød velkommen og foreslog at vælge Oluf Nielsen til dirigent, 
og det blev vedtaget.  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt med den omdelte indkaldelse af 12. april 2010.  Ingen havde medbragt 
fuldmagter.

Dagsorden punkt 2 : Bestyrelsens beretning  om det forløbne år

2009 har været et ret stille år i foreningen.

Vi har opstillet to små fodboldmål på Solbærhaven 9.

Traditionen tro havde vi St. Hans bål på fællesområdet Nordvest for enden af Krybily 
Allé.  Tak til Heidi Jespersen, der havde lavet en folder med midsommerviser.

Sommerfesten var overordentligt velbesøgt igen i år.  Der var tilmeldt flere end 80 
personer, så vi måtte købe endnu et telt for at få plads til alle.  De tre telte blev stillet op 
på Jordbærhaven.  Det var den største sommerfest vi har holdt, og den var ikke særligt 
dyr, se regnskabet.

Dagsorden punkt 3 : Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen 
og revisorer

Regnskabet for 2009 blev gennemgået.  Der er 47 medlemmer.  Årets anskaffelser er et 
telt og to fodboldmål.  Regnskabet blev godkendt.

Det korrigerede regnskab for 2008 blev taget til efterretning uden kommentarer.

Dagsorden punkt 4 : Rettidigt indkomne forslag

Der var ikke indgivet forslag til behandling under dette punkt på dagsorden.
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Dagsorden punkt 5 : Fremlæggelse af budget og fastsættelse af 
kontingent for 2011

Budgetforslaget som det fremgår nederst i referatet blev godkendt.

Kontingentet for 2011 fastholdes på 500 Kr.  Det skal i følge vedtægternes § 6 
indbetales inden 1. februar.  Det er nemmest hvis medlemmerne indbetaler direkte til 
foreningens konto 3271 3271653514.

Dagsorden punkt 6 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Heidi Bornø Andersen, Helle Christensen og Freddy Vejen blev genvalgt til 
bestyrelsen.  

Jan Hansen, Rosenhaven 1 blev genvalgt som førstesuppleant, og Torben Molme, 
Æblehaven 4 blev genvalgt som andensuppleant.

Dagsorden punkt 7 : Valg af to revisorer

Jesper Nielsen, Jordbærhaven 11 og Lars Wirenfeldt, Krybily Allé 39 blev genvalgt.  

Dagsorden punkt 8 : Valg af revisorsuppleant

Chris Madsen, Jordbærhaven 9 blev genvalgt.

Dagsorden punkt 9 : Eventuelt

Sommerfesten 2010 bliver holdt den 28. august.  Sankt Hans aften tænder vi bålet 
nordvest for enden af Krybily Allé.  Hvis nogle medlemmer ønsker at hjælpe til ved 
disse arrangementer er de velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder med et projekt for fartbegrænsende foranstaltninger på Krybily 
Allé.  Politiet kommer på et tidspunkt og laver fartmålinger.

Efter dette punkt var debatlysten stillet, og dirigenten takkede for god ro og orden og 
erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Budget 2010 Regnskab 2009
INDTÆGTER
Kontingenter 23.500 23.500
Sommerfest og teltudlejning 3.000 2.291
Renteindtægter 26
Indtægter totalt 26.500 25.817

UDGIFTER
Administration og gebyrer 500
Website 250 247
Forsikring 2.500 2.328
Generalforsamling 500 570
Nyanskaffelser og nyanlæg 5.000 2.494
Græsslåning delområde 1 10.000 9.062
Arrangementer 4.000 2.138
Vængefonde 2.500 2.500
Udgifter totalt 25.050 19.339

ÅRETS RESULTAT 1.250 6.478
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