Referat fra Generalforsamling 2019 i Gl. Skejby Beboerforening
torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.30 hos Tonny og Maja på Nedergårdsvej 8
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Bestyrelsens beretning ved formand Anne Ramlov
Beretning fra Stiudvalget ved Filippo D’Andrea
Regnskabet ved kasserer Tonny Petterson
Drøftelse ang. ønske om Hjertestarter i l. Skejby
Status ang. vold/beplantning langs Skejbybakkevej
Udlejning af telt, borde og stole
Indkomne forslag
a. Vejbump/fartreducering på Nedergårdsvej (Morten Andersen)
b. Løberuter omkring Gl. Skejby (Morten Andersen)
11. Valg til bestyrelsen
12. Valg af revisor
13. Evt

Referat:
1. Anne valgt som dirigent
2. Tonny valgt som referent
3. Mette og Knud valgt som stemmetællere
4. Velkommen til alle de nye beboere. Anne har været rundt og hilse på og udlevere
velkomstfoldere. De fleste har meldt sig ind i facebookgruppen. Det har fyldt meget i byen
med adskillelse af regn- og spildevand, vi glæder os til arbejdet er færdigt.
Der har atter været afholdt en del arrangementer: Skraldedag, Skt. Hans med
petanqueturnering, fælles spisning og fodboldkamp – denne gang kun meget lille bål i
bålfad grundet afbrændingsforbud. Fin familiedag og høstfest, hvor vi fik lavet et fint skilt
til ”Skejbybaren” – endnu engang tak til Anne og Robert for husly. Der er afholdt
vinsmagning, Halloween, julebanko og fastelavnsfest i Hullet, alle arrangementer med god
opbakning.
Der har atter i år været en del kontakt med kommunen omkring vejforholdene. De kan
fortsat ikke pege på en god løsning til, hvordan vi nemt og sikkert krydser Skejbybakkevej
og kommer over til Letbanen og supercykelstien.
5. Stiudvalget er et underudvalg under LSTK Fællesråd, hvor Filippo repræsenterer Skejby.
Fokus er på infrastrukturen og naturen omkring de fire landsbyer. Der har været arbejdet
med reetablering af kirkestien mellem Terp og Lisbjerg, mulighed for rampe op til Letbanen
mm. Hvis flere har interesse for at være med i udvalget, kan man henvende sig til Filippo.
6. Tonny fremlægger regnskabet. Udgifter og indtægter balancerer rimeligt. Eneste
arrangement der giver et overskud er høstfesten. Det er kun ca. 30% af beboerne, der er
medlemmer. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslag til at få flere til at melde sig ind.
Fornemmelsen er at mange blot glemmer at betale.
7. Hjertestarter er dyr i forhold til vedligehold og abonnement. Opfordring til at alle, der kan
basal genoplivning melder sig som Hjerteløber (app der kan hentes på telefonen). Nærmeste
hjertestarter er ved G4S. Vi undersøger nærmere præcis hvor den er lokaliseret. Opfordring
til at arbejde på et genoplivningskursus.

8. Ved sidste generalforsamling var aftalen at nedsætte et udvalg til at kigge på beplantning
omkring regnvandsbassinerne. Grundet sygdom kom dette ikke i gang. Der er fortsat
interesse herfor. Filippo vil stå for at starte en arbejdsgruppe. Mette, Morten, Lotte og Tina
vil gerne være med. Evt. skal der også arbejdes med beplantning ud mod Skejbybakkevej.
9. Der er en del slid på borde og stole ved udlejning. Fremadrettet vil det koste 50 kr at leje et
bord inkl. Stole.
10.
a. Morten og Mette anførte, at det kan være utrygt at lade de mindre børn selv bevæge
sig gennem byen og ned til legepladsen, da bilerne indimellem køre ret stærkt
gennem byen. Der har ved tidligere lejligheder været drøftet mulighed for spejl ved
Hullet, hvilket ikke var en mulighed. Vi drøfter muligheden for enten chikaner eller
bump på Nedergårdsvej. Morten har en kontakt i kommunen, hvortil han sender en
henvendelse. Anne skriver ligeledes til Simon Wind, ved kommunen.
b. Morten er ivrig løber og er i gang med kortlægning og opmåling af løberuter i
området. Filippo anfører, at Business Park Skejby også har gang i løbearrangementer
i området. Det forslås, at der også kunne samarbejdes med Stiudvalget og dermed de
andre landsbyer i området.
11. Anne Ramlov og Lone Justesen blev genvalgt. Tina Brøsch (nr. 83), Ulla Knudsen (nr. 14)
og Hanne Bjørn (Humlehusvænget 1) valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
12. John Randrup fortsætter som revisor
13. Vandhullerne omkring søen kunne have haft en flottere afslutning. Arbejdsgruppen nævnt
under punkt 8 vil arbejde videre med dette. Anne finder tegninger med mulige forslag til
rekreative områder, som vi fik udleveret af Aarhus Vand. Endnu er de ikke færdige i Hullet
med regnvandsbassinet. Drøftelse af beplantning her. I første omgang kontakt til kommunen
i forhold til deres planer for området. Ellers forslag om at vi selv sår græs dernede.

