Grundejerforeningen Krybily Vest
Referat fra generalforsamlingen 18. maj 2011
Generalforsamlingen blev holdt i mødelokalet i Elbohallen.
Der var mødt 11 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 for 2011 og fastsættelse af kontingent for 2012

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 Torben Molme til
dirigent, og det blev vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt med den omdelte indkaldelse af 8. april 2011. Ingen havde medbragt
fuldmagter.
Dagsorden punkt 2 : Bestyrelsens beretning om det forløbne år
2010 har været et ret stille år i foreningen.
Traditionen tro havde vi St. Hans bål på fællesområdet nord for markvejen vest for
enden af Krybily Allé.
Sommerfesten var velbesøgt igen i år. Der var tilmeldt flere end 60 personer, så vi
kunne nøjes med to telte.
Et telt udlånt til et medlem blev taget af vinden og blev ødelagt. Medlemmet havde
forespurgt om fastgørelse af teltet og havde fået at vide at det ikke plejede at være
nødvendigt, så derfor krævede bestyrelsen ikke erstatning for teltet. Heldigvis var de
skader teltet forårsagede ret begrænsede, så der kom ingen erstatningskrav. Foreningen
har indkøbt et nyt telt. Fremover skal der ved teltudlejning udleveres et skrift hvor det
fremgår hvordan teltet skal samles og fastgøres, og at medlemmet er ansvarlig for teltet.
Dagsorden punkt 3 : Aﬂæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen
og revisorer
Regnskabet for 2010 blev gennemgået. Der var ingen kommentarer.
Dagsorden punkt 4 : Rettidigt indkomne forslag
Der var ikke indgivet forslag fra medlemmerne til behandling under dette punkt på
dagsorden. Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:
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Bestyrelsen vil arbejde for at der bliver lavet vejbump på Krybily Allé. Den næmere
udformning bliver afgjort i samarbejde med Fredericia Kommune og den tilstødende
grundejerforening. Konkret forslag og budget fremlægges på næste generalforsamling.
Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget.
Forslag om skiltning med "Nabohjælp" og omdeling af mærkater og information til
foreningens medlemmer. Generalforsamlingen vedtog at der skal opsættes to vejskilte,
et på Krybily Allé ved indkørslen til foreningen og et ved stien ved foreningens
nordøstlige hjørne. Bestyrelsen henter mærkater og informationsmateriale ved politiet
og omdeler det i foreningen. Penge til skiltene tages fra vængefondene.
Bestyrelsen foreslog at der fremover ikke bliver omdelt indbetalingskort til kontingent.
Der er flere medlemmer der betaler både direkte ved bankoverførsel og med indbetalingskortet, og meget få medlemmer har brug for et indbetalingskort. Fremover skal
medlemmerne betale kontingent ved bankoverførsel, og kassereren udleverer kun
indbetalingskort på forlangende eller ved manglende indbetaling. Forslaget blev
vedtaget.
Bestyrelsen foreslog at der afsættes penge i budgettet til vedligeholdelse af allétræerne
på Krybily Allé. Forslaget blev vedtaget.
Dagsorden punkt 5 : Fremlæggelse af budget for 2011 og fastsættelse af
kontingent for 2012
Budget 2011

Regnskab 2010

INDTÆGTER
Kontingenter
Sommerfest og teltudlejning
Renteindtægter
Indtægter totalt

23.500
1.200
0
24.700

23.500
1.306
15
24.821

UDGIFTER
Administration og gebyrer
Website
Forsikring
Generalforsamling
Nyanskaffelser og nyanlæg
Vedligehold af fællesområde og træer
Arrangementer
Vængefonde
Udgifter totalt

100
100
3.000
500
3.000
13.000
2.500
2.500
24.700

0
45
2.425
494
2.094
10.125
2.086
2.500
19.769

0

5.052

ÅRETS RESULTAT
Budgetforslaget blev godkendt.

Kontingentet for 2012 fastholdes på 500 Kr. Det skal i følge vedtægternes § 6
indbetales inden 1. februar. Medlemmerne skal indbetale direkte til foreningens
konto 3271 3271653514.
Dagsorden punkt 6 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Babak Mataji og Niels Clemmensen blev genvalgt til bestyrelsen.
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Torben Molme, Æblehaven 4 blev genvalgt som førstesuppleant og Jan Hansen,
Rosenhaven 1 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
Sankt Hans aften tænder vi bålet vest for enden af Krybily Allé. Sommerfesten 2011
bliver holdt lørdag den 27. august. Hvis nogle medlemmer ønsker at hjælpe til ved disse
arrangementer er de velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.
Udsynet ved udkørslen fra Æblehaven er generet af høje buske på et areal der tilhører
foreningen. Buskene bør beskæres så de bliver til "tæt lav beplantning"som foreskrevet
i lokalplanen.
Bestyrelsen undersøger om Fredericia Kommune vil stille en affaldsspand til rådighed
for hundeposer, så de ikke bliver smidt rundt omkring i foreningens fællesområder.
Spanden skal tømmes ved afhentning af renovation.
Bestyrelsen vil på næste generalforsamling stille forslag om at der højst kan stå 3000 Kr
i en vængefond.
Efter dette punkt var debatlysten stillet, og dirigenten takkede for god ro og orden og
erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med uændret fordeling af
posterne. Formand Heidi Bornø, kasserer Babak Mataji, sekretær Freddy Vejen og
bestyrelsesmedlemmer Helle Christensen og Niels Clemmensen.

Kontingentet for 2012 er 500 Kr. Det skal i følge vedtægternes § 6
indbetales inden 1. februar. Medlemmerne skal indbetale direkte til
foreningens konto i Danske Bank

3271 - 3271653514
Fremover bliver der ikke omdelt indbetalingskort !
Kassereren udleverer indbetalingskort til de medlemmer der henvender sig til
kassereren desangående.
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