Grundejerforeningen Krybily Vest
Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 30. august 2016
Generalforsamlingen blev i år afholdt på Taulov BMX bane ved Elbo Hallen, hvor banen blev
afprøvet af de børn og voksne der havde lyst.
Efterfølgende samledes vi under halvtaget for at afholde den årlige generalforsamling.
Der var mødt 10 medlemmer op – heraf 4 fra bestyrelsen.
Der var afbud fra 1 medlem fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde sørget for lidt drikkevarer og frugt af forskellig slags.
Dagsorden ifølge vedtægterne var følgende:
Ad punkt 1: Valg af dirigent
Her blev John Brandt valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovlig indkaldt.
Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Her fremlagde formanden følgende beretning:
Vi skal først og fremmest beklage den forsinkede afvikling af den årlige generalforsamling. Det har
ikke været muligt at finde en dato, hvor alle i bestyrelsen kunne være med.
Der er i 2015 ikke sket så meget. Så det har været et meget stille år – modsat året før.
Hver især i bestyrelsen har haft meget at se tid privat. Også undertegnede. Det har gjort det svært at
finde frie tidspunkter, hvor vi kunne mødes. Så det meste er klaret via mail og en snak mand til
mand.
Vi har i 2015 fået hjælp af Babak – på fjerndistancen – til lidt kasserer arbejde og hjælp med
regnskabet.
Der er nogle få hængepartier fra sidste år, som vi endnu ikke har haft fat i.
Vi har en bom ved Druehaven, som blev repareret sidste år. Den hænger lidt i den ene side over
mod Druehaven. Det må vi have rettet.
Vi har lidt med hastigheden på Kryb i ly alle – der er stadig for mange som har for travlt!
Vi har lidt med griseriet på samme vej – en gang i mellem – halm og mudder.
Nogle af vængerne har afholdt lidt arrangementer – af den hyggelige art.
Det har Solbærhaven og Rosenhaven. De øvrige har ikke brugt af vængefondene – endnu.
Der har over en årrække – siden 2005 - været overført penge til vængefondene – 500,00 kr. pr. år. –
indtil de nåede 4.000,00 kr. – som er det maksimale beløb, der må være der. Herefter har der ikke
været overført yderligere penge.
Det har så været op til vængerne, hver isæt, selv at beslutte, hvad pengene kan bruges til.
Nogle af vængerne har brugt af pengene, andre ikke. Saldo for hvert vænge fremgår af regnskabet.
Vi havde sidste år nogle punkter under eventuelt. En del af dem ryger med igen i år.
Tak for året, der gik.
Ad punkt 3: Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
Regnskabet blev gennemgået af Jan og godkendt af generalforsamlingen.
Der mangler stadig indbetaling fra nogle få medlemmer. Babak er i år fritaget fra kontingent idet
han har hjulpet med regnskabet. Bestyrelsen er fritaget fra kontingent.
Revisorerne modtager fremover 2 flasker god vin hver for deres arbejde.
Ad punkt 4: Rettidigt indkomne forslag
Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent i året efter de har siddet i
bestyrelsen, som en kompensation for bestyrelsesarbejdet. Ellers ingen rettidigt indkomne forslag.

Ad punkt 5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Budgettet blev gennemgået og kontingentet fastholdes på 500kr.
Ad punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der blev valgt følgende medlemmer til bestyrelsen:
John Brandt, Rosenhaven 3
Mette Aalbæk Adriansen, Rosenhaven 7
Palle Dyhre, Solbærhaven 3
Suppleant
Jytte Hejslet, Jordbærhaven 11
Ad punkt 7: Valg af to revisorer
Jesper Nielsen, Jordbærhaven 11
Lars Wirenfeld, Krybily Allé 39
Ad punkt 8: Valg af én revisorsuppleant
Chris Madsen, Jordbærhaven 9
Ad punkt 9: Eventuelt
Følgende emner blev diskuteret:
Bommen på stisystemet mod Druehaven er sunket lidt og bør blive hævet.
Der bør opsættes et blind vej skilt ved Krybily allé. Der er en del lastbiler der kører forkert og må
bakke eller vende på de små villaveje, med de skader det medfører på veje, græs og skilte.
Hastigheden for nogle biler/traktorer for høj. Evt. opsætning af bom/forhindring eller 30 km/t skilt.
Der er en del ukrudt i skellet på marken ud mod jernbanen, hvor hegnet står. Ønske om at det slåes.
Sker tømning af hundelorte spande regelmæssigt?
Græsset gror ind over stien ved Druehaven. Ønske om at det fjernes.
Nabovagtværn ønskes pga. indbrud i skure og garager i området.
Opfordring til medlemmerne om at bruge de penge der er i vængefondene.
Der ønskes belysning på alle stisystemerne. Der mangles efter sigende på 2 af dem.
Kommunen slår græs på Krybily allé hen til vores ejerforening. Burde de ikke slå vores også?
Stisystemet op mod kirken er meget dårligt vedligeholdt. Kan der gøres noget ved det?
Snerydning i vores ejerforening sker sjældent. Vi er sidste priotet.
Græsklipning mangler ved stien mod marken bag Rosenhaven 9. Kontakt evt. JEPO som arbejder
for nabo ejerforeningen.
Klipning af træerne langs alléen ønskes.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: John Brandt
Kasserer: Claus Ohrt Nielsen
Sekretær: Keld Adriansen
Medlem: Palle Dyhre
Medlem: Mette Aalbæk Adriansen
Kontingentet for 2016 er 500 kr. Det skal ifølge vedtægternes § 6 indbetales inden 1. februar.
Medlemmerne skal indbetale direkte til foreningens konto i Danske Bank:
1551-3271653514
Husk at påføre vængenavn og nummer på betalingen.

