Grundejerforeningen Krybily Vest
Referat fra generalforsamlingen 23. maj 2012
Generalforsamlingen blev holdt i mødelokalet i Elbohallen.
Der var mødt syv medlemmer inklusive tre 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 2012 og fastsættelse af kontingent for 2013

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 Jesper Nielsen til dirigent,
og det blev vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
med den omdelte indkaldelse af 13. april 2010. Ingen havde medbragt fuldmagter.
Dagsorden punkt 2 : Bestyrelsens beretning om det forløbne år
2011 har været et ret stille år i foreningen.
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 måtte aflyses fordi kun fem husstande havde tilmeldt sig.
Vi har fået opstillet to skilte med ”legende børn” og ”nabohjælp”, et på Krybily Allé og
et ved stien ved udstykningens nordøstlige hjørne. Der er også omdelt klistermærker for
nabohjælp og operation mærkning i forsøg på at mindske risikoen for indbrud.
Dagsorden punkt 3 : Aﬂæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen
og revisorer
Regnskabet for 211 blev gennemgået. Regnskabet blev godkendt.
Dagsorden punkt 4 : Rettidigt indkomne forslag
Der var ikke indgivet forslag fra medlemmerne til behandling under dette punkt på
dagsorden. Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:
Vængefondene begrænses til højst 3000 Kr hver.
Forslaget blev vedtaget.
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Dagsorden punkt 5 : Fremlæggelse af budget for 2012 og fastsættelse af
kontingent for 2013
Budgetforslaget blev tilpasset vedrørende vængefonde.
Kontingentet for 2013 fastholdes på 500 Kr. Det skal i følge vedtægternes § 6 indbetales
inden 1. februar. Medlemmerne skal indbetale til foreningens konto 3271 3271653514.
Budget 2012

Regnskab 2011

23.500
1.200
24.700

23.500
300
40
23.840

600
100
3.000
500
5.500
13.000
2.000
0
24.700

556
95
2.476
350
6.598
10.125
275
2.500
22.975

0

865

INDTÆGTER
Kontingenter
Sommerfest og teltudlejning
Renteindtægter
Indtægter totalt
UDGIFTER
Administration og gebyrer
Website
Forsikring
Generalforsamling
Nyanskaffelser og nyanlæg
Græsslåning og vedligeholdelse
Arrangementer
Vængefonde
Udgifter totalt
ÅRETS RESULTAT

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 suppleant.
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
Græsområdet vest for udstykningen vil blive pløjet op og omlagt i løbet af sommeren.
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.
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