
Grundejerforeningen Krybily Vest

Referat fra generalforsamlingen 13. maj 2013

Generalforsamlingen blev holdt i mødelokalet i Elbohallen.
Der var mødt seks medlemmer inklusive fire 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 2013 og fastsættelse af kontingent for 2014

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 Carsten Søndergaard til 
dirigent, og det blev vedtaget.  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt med den omdelte indkaldelse af 9. april 2013.  Ingen havde medbragt 
fuldmagter.

Dagsorden punkt 2 : Bestyrelsens beretning  om det forløbne år

2012 har været et ret stille år i foreningen.

Sommerfesten blev sprunget over, fordi formanden er udenlands sidst i august og ingen 
andre tog initiativ til at arrangere en fest.

Vi kæmper stadig med kommunen om at få affaldsspande til hundeposer.  Kommunen 
forlanger at foreningen betaler Kr 1895,- plus moms pr spand pr år for tømning hver 
anden uge.

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

Regnskabet for 2012 blev gennemgået.  Der var ingen kommentarer.

Dagsorden punkt 4 : Rettidigt indkomne forslag

Der var indgivet en opfordring fra medlemmerne til behandling under dette punkt på 
dagsorden.  Ordlyd: ”Vi opfordrer hundeejere til at samle op efter sig, så vi kan holde 
stierne rene.”

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

Bestyrelsen får kommunen til at opstille en spand til hundeposer for for enden af hver af 
stierne ud til Krybily Allé, foreningen betaler for tømning.  Desuden opsætter 
foreningen et passende antal skilte, der henviser til spandene.
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Forslaget blev vedtaget.

Dagsorden punkt 5 : Fremlæggelse af budget for 2013 og fastsættelse af 
kontingent for 2014

Budget 2013 Regnskab 2012
INDTÆGTER
Kontingenter 23.500 23.500
Sommerfest og teltudlejning 1.200 300
Renteindtægter 19
Indtægter totalt 24.700 23.819

UDGIFTER
Administration og gebyrer 100 0
Website 100 174
Forsikring 3.000 2.509
Generalforsamling 500 344
Nyanskaffelser og nyanlæg 3.000 0
Græsslåning og vedligeholdelse 13.000 10.875
Arrangementer 2.500 0
Vængefonde 2.500 2.500
Udgifter totalt 24.700 16.402

ÅRETS RESULTAT 0 7.416

Budgetforslaget blev godkendt.

Kontingentet for 2014 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

Keld Adriansen, Rosenhaven 7 blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.  Babak Mataji 
blev genvalgt.  

Torben Molme, Æblehaven 4 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

Carsten Søndergaard foreslog at foreningen betaler for en årlig bespisning af bestyrelsen 
som tak for arbejdet.

Foreningen har modtaget et brev fra Taulov Fællesråd med opkrævning af kontingent.  
Kassereren kontakter Taulov Fællesråd  for en afklaring.
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Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at pillerne under bommene for enden af stien 
ved Krybily Allé 10 er rådne og skal skiftes.  Ved nærmere inspektion har det vist sig at 
kun den ene pille har mistet fastgørelsen af beslaget, og at bommene stadig kan flyttes.  
Alle pillerne ser ud til at kunne holde flere år endnu, og det kan lade sig gøre at reparere 
den ene pille når det bliver nødvendigt.  Bestyrelsen vil inspicere pillerne jævnligt og 
gribe ind når det bliver nødvendigt.

Helle og Babak kontakter nogle af foreningens medlemmer og danner et festudvalg, 
som kan arrangere sommerfest i år.  De kan frit fastsætte en dato, det behøver ikke at 
være sidste lørdag i august.

Foreningen har spurgt kommunen om forhøjelsen af huset på Rosenhaven 9 lever op til 
kravene i lokalplan 151, med 1½ etage og maksimal højde 8,5 meter.  Svaret er at 
byggeriet er godkendt og holder sig indenfor grænserne i lokalplanen.

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 Keld Adriansen.
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