Referat generalforsamling 2015 i Gl. Skejby Beboerforening
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formand Anne Ramlov
4. Regnskabet ved kasserer Peter Vangsgaard
5. Nedsættelse af festudvalg til Gl. Skejby beboerforenings 25 års jubilæum.
6. Interessent gruppen Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted
7. Indkomne forslag
a. Fjernelse af graffitivæg i Hullet. Forslag stillet af Anne Axelsen
b. Brug af Mobilepay eller Swipp til betaling af kontingent. Forslag stillet
af Anne Axelsen.
c. Deltagelse i Operation Nabohjælp. Forslag stillet af Henrik Østergaard.
d. Oprettelse af ”Beboerliste” Forslag stillet af Henrik Østergaard.
8. Valg
9. Eventuelt

Referat:
1. Lone valgt som dirigent.
2. Ulla og Kirsten valgt som stemmetællere.
3. Dette var året hvor Gl. Skejby kom på Facebook. Ligeledes blev den nye
hjemmeside lanceret (www.glskejby.dk) Årets arrangementer bød på
skraldedag, trampedag, Skt. Hans, børnebrunch og teater, høstfest,
vinsmagning, svampetur, Halloween, julebanko, nytårskoncert, fastelavn med
LST og påskehygge i Hullet.
4. Regnskabet fremlagt. Bemærkning om den markant øgede
kontingentindbetaling i 2014 – formentlig grundet en del glemte indbetalinger i
2013. Regnskabet vedhæftet referatet og blev godkendt.
5. Gl. Skejbybeboerforening blev stiftet d. 6. Juni 1990. Ulla (tidl. formand)
fortalte om stiftelsen af beboerforeningen. Startede med en høstfest. Senere
kom den stiftende generalforsamling. Formålet var at skabe rammer for
samvær i byen. Vi ønsker at fejre vores 25 års jubilæum. Der nedsættes et
festudvalg bestående af Jane, Anne, Birgith, Anne R og Kirsten.
6. Interessentgruppen for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted dannet for at komme
med ideer til udvikling af lokalområdet. Bl.a. er der taget initiativ til en fælles
hjemmeside, idé til velkomstbog til Lisbjerg, øget samarbejde med arkivet og
projekt om Lisbjerg altertavlen i forbindelse med kulturby 2017. Gruppen er
åben for alle interesserede. Næste møde afholdes 13/4 kl. 19.15.
7. Indkomne forslag:

a. Debat om muligheden for at ”skjule sig” for de voksne. Fjernes eller
flyttes. Overvejes til skraldedagen fjernes hvis rådden.
b. Det vedtages at det fremover skal være muligt at anvende Mobilepay til
betaling af kontingent. Jacob har en telefon, han gerne donere til
formålet. Peter skaffer kreditkort. Kathrine skaffer taletidskort.
c. Mulighed for deltagelse i Operation Nabohjælp. Infomøder i Storcenter
Nord. Opbakning til dette. Invitation vedhæftes referatet. Muligvis kan
man få skilte sat op ved indgangen af byen. Flere deltager i mødet og
følger op efterfølgende.
d. Forslag til liste over beboere i de enkelte huse gerne med liste over børn
og deres alder. God mulighed for at finde jævnaldrende legekammerater
til børnene. Henrik vil gerne stå for at lave en sådan liste. Det skal være
frivilligt, om man ønsker at stå opført på listen. Ulla vil gerne stå for
velkomstfolder sammen med Lone og Charlotte.
8. Nuværende bestyrelse er genvalgt. Efter valget var overstået meldte Jacob
Tjørnholm (Nedergårdsvej 9) sig til bestyrelsen og er hermed valgt ind.
9. Eventuelt:
a. Forslag til kommende arrangementer. Historisk byrundtur med Lotte
Linnet. Bålarrangement for de små i november (Rie, Filippo vil gerne
arrangere), Påskeægsjagt.
b. Borgermøde 20/4-15 kl. 19.30 i Lisbjerg. Omhandler bl.a. de nye
boligområder og Letbanen. Den endelige invitation sendes ud via.
Skejbylisten.
c. 18/7-15 arrangement i kollektivet. Liveband osv. Alle er velkomne.
Advarsel sendes ud på Skejbylisten. I kollektivet bor i alt 10 personer
22-42 år.
d. Åben byggeri på sygehuset 12. April.
e. Kulturcenter på skolen en gang om måneden. Sidste onsdag eller torsdag
i måneden.

