Grundejerforeningen Krybily Vest
Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 30. maj 2017
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 7 medlemmer op – heraf 4 fra bestyrelsen.
Der var afbud fra 1 medlem fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde sørget for lidt drikkevarer og pølser på grillen.
Dagsorden ifølge vedtægterne var følgende:
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 det kommende år
Her foreslår bestyrelsen igen et uændret kontingent på kr. 500,0
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Mette Aalbæk Adriansen, Rosenhaven 7 – er på valg og ønsker ikke genvalg
John Brandt, Rosenhaven 3
Keld Adriansen, Rosenhaven 7 – er på valg og modtager gerne genvalg
Palle Dyhre, Solbærhaven 3
Claus Ohrt Nielsen, Rosenhaven 9 – er på valg og modtager gerne genvalg
Valg af suppleanter
Torben Molme, Æblehaven 4 – er på valg og ønsker ikke genvalg
Jytte Hejslet, Jordbærhaven 11
7. Valg af to revisorer
Jesper Nielsen, Jordbærhaven 11 – er på valg og modtager gerne genvalg
Lars Wirenfeld, Krybily Allé 39 – er på valg og ønsker ikke genvalg
8. Valg af én revisorsuppleant
Chris Madsen, Jordbærhaven 9 – er på valg og modtager gerne genvalg
9. Eventuelt

Ad punkt 1: Valg af dirigent
Her blev Keld Adriansen valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovlig indkaldt.
Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Her fremlagde formanden følgende beretning:
Vi har hyret Palles børn til at slå græs til samme pris som den hidtidige græsslåsning.
Vi har 3 telte der kan lånes. De ligger pt. på Kryb-i-Ly gård.
Hjemmesiden er blevet ændret, så den er mere simpel.
Der er blevet oprettet en facebook gruppe for medlemmerne.
Ad punkt 3: Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
Regnskabet blev gennemgået af Claus og godkendt af generalforsamlingen.
Der har været lidt problemer med restancer idet der kun var 8 rettidige indbetalinger. Der mangler
stadig indbetaling fra nogle få medlemmer. Bestyrelsen er fritaget fra kontingent.
Ad punkt 4: Rettidigt indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået at ændre vedtægterne, således at der fremover mindst skal være 3 i
bestyrelsen, 1 revisor og 1 suppleant. Det blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen havde også foreslået at vængefondene blev tilføjet i vedtægterne. Det blev også
enstemmigt vedtaget.
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:
Keld Adriansen, Rosenhaven 7
Claus Ohrt Nielsen, Rosenhaven 9
Suppleant
Jytte Hejslet, Jordbærhaven 11
Ad punkt 7: Valg af mindst 1 revisor
Jesper Nielsen, Jordbærhaven 11
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. Jan har tilbudt at hjælpe.
Der henstilles til at hastigheden på vejene ikke overskrider 40 km/t.
Ros til klipning af græs og græskanter.
Adresser findes ikke på facebook. De er kun på hjemmesiden. Lav evt. et link fra facebook til
hjemmesiden.
Brug facebook til at rykke for indbetalinger i Januar.
Tilføj teltstørrelser til hjemmesiden/facebook.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: John Brandt
Sekretær: Keld Adriansen
Kasserer: Claus Ohrt Nielsen
Medlem: Palle Dyhre

