Referat fra generalforsamling i Gl. Skejby Beboerforening af 1990, onsdag d. 14. marts 2007.
Generalforsamlingen blev afholdt hos Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39. Fremmødt var 16 mennesker, incl. 8
fra den gamle bestyrelse. Lotte havde dækket flot op med alverdens lækkerier: Kafe, the, rødvin, flûtes, flere
forskellige oste, og senere også wienerbrød, øl, sodavand og chips!
Først blev Martin Christiansen, Nedergårdsvej 46, valgt til referent, hvorefter formanden lagde ud med at
byde velkommen
Dagsordenen var:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Formandens beretning v/ Charlotte Nybro
4. Fremlæggelse af regnskabet v/Martin Christiansen
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Evt.
Ad 1: Valg af dirigent.
Dirigent blev Mette Christensen, Nedergårdsvej 65C som konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne.
Ad 2: Valg af to stemmetællere.
Stemmetællere blev , Tina Franck, Nedergårdsvej 83, og Erik Grove, Nedergårdsvej 47.
Ad 3: Formandens beretning v/ Charlotte Nybro.
Formand Charlotte Nybro, Nedergårdsvej 41, gennemgik summarisk det forgangne års arrangementer og
fremhævede de nye tiltag, som var blevet gjort i 2006: Byvandringen, sodavandsdiskoteket i forbindelse med
høstfesten og bankoaftenen. Det blev også nævnt, at foreningen i det forgangne år fik et nyt, flot logo, og at
foreningen nu – sammen med menighedsrådet – er blevet ejer af et nyt, godt festtelt, som jo kan lejes af
foreningens medlemmer for kr. 500,-. Et enkelt arrangement havde måttet aflyses pga. for få tilmeldinger det drejede sig om rundvisningen på Århus Teater.
Ad 4: Fremlæggelse af regnskabet v/ Martin Christiansen
Kasserer Martin Christiansen, Nedergårdsvej 41, gennemgik regnskabet, som umiddelbart før var delt ud til
de fremmødte.
Først konstaterede han glædeligt, at foreningen havde haft medlemsfremgang i det forløbne år –
kontingentindtægterne var steget fra kr. 4.550 i 2005 til kr. 5.400 i 2006. Han havde ikke det nøjagtige
medlemstal ved hånden, men beløbet lod forstå, at det måtte dreje sig om ca. 60 medlemmer. Dette svarer til
godt halvdelen af Gl. Skejbys husstande (en efterfølgende granskning af papirerne viste, at der var præcis 57
medlemmer i 2006).
Dernæst kunne det konstateres, at 2006 netto havde givet foreningen et underskud på knap 7.000 kr., dog
kunne dette underskud næsten helt henføres til investeringen i det nye telt, som kostede foreningen 6.322 kr.
Ses bort fra denne langtidsinvestering har der stort set været balance imellem indtægter og udgifter i det
forgangne år. Den samlede kassebeholdning var ved udgangen af 2006 kr. 6.656,46.
Til slut gennemgik kassereren kort de enkelte poster, og seancen blev afsluttet med, at formanden på
bestyrelsens vegne takkede den afgående kasserer for de forgangne års tjeneste. Der var ingen spørgsmål til
regnskabet, som herefter blev godkendt.

Ad 5: Indkomne forslag.
Der var kun indkommet et enkelt forslag, som bestyrelsen selv havde stillet. Det drejede sig om den første
kontingentforhøjelse i foreningens historie: Kontingentet blev foreslået sat op fra de nuværende 100
kr./familie og 50 kr./enlige til 150 kr./familie og 75 kr./enlige. Forslaget var først og fremmest motiveret af
den store teltinvestering, som i bogstaveligste forstand nær havde ”kostet kassen”, men også af, at inflationen
efterhånden havde spist en del af kontingentets værdi, siden det for 17 år siden blev sat til de 100/50 kroner,
det har ligget på siden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6: Valg til bestyrelsen.
På valg var Lotte Linnet, Martin Christiansen og Charlotte Nybro. Martin Christiansen ønskede ikke at stille
op igen, de to andre modtog gerne genvalg. Efter en kort snakken rundt om bordet kunne det konstateres, at
ingen af de fremmødte ønskede at stille op. Dog havde Dorrit Bertelsen, Nedergårdsvej 15, som ikke var der,
på forhånd meddelt, at hun kunne træde ind, såfremt det ikke ville skubbede nogen andre ud. Herved stod det
klart, at Dorrit uden valg kunne komme ind, idet Martin jo gik ud, og der blev således hverken brug for
valghandling eller stemmetællere i denne omgang. Den nye bestyrelse består altså nu som før af 9 personer,
hvoraf de 8 er gengangere:
Charlotte Nybro, Nedergårdsvej 41
Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39
Tanja Lyth, Nedergårdsvej 40A
Ulla Jensen, Nedergårdsvej 73B
Ole Schriver, Nedergårdsvej 13
Tina Laursen, Nedergårdsvej 83
Dorrit Bertelsen, Nedergårdsvej 15
Lone Justesen, Nedergårdsvej 30 (suppleant) og
Søren Schmidt, Nedergårdsvej 45 (suppleant).
Som revisor fortsætter Poul Jensen, Nedergårdsvej 48, og som suppleant for ham John Randrup,
Nedergårdsvej 37.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Ad 7: Eventuelt.
Generalforsamlingen bakkede 100% op omkring et forslag fremsat af Hanne Bjørn, Humlehusvej 1, som
foreslog en oprydningsdag den 15. april, hvor hele byen i fællesskab skulle opsamle og bortskaffe henkastet
affald fra byens veje og grønne områder. Foreningen ville meget gerne støtte det gode initiativ ved f.eks. at
donere affaldssække og sørge for evt. øl/vand. Selve organiseringen af indsamlingen opfordredes forestået af
forslagsstilleren selv, evt. i samarbejde med andre, menige foreningsmedlemmer.
Ejnar Dahl-Hansen, Nedergårdsvej 14, foreslog, at byens børn især tog sig af affaldsindsamling i ”Hullet”,
da dette helt klart ville have en pædagogisk effekt på oprydderne!
Der var også forslag om at lave en velkomstpjece, som kunne fortælle nytilflyttere om foreningens eksistens
og virke, og også et forslag om en hjemmeside kom på banen. Bestyrelsen kunne fortælle, at disse emner
havde været oppe at vende indtil flere gange før, og at en velkomstpjece allerede var planlagt, men endnu
ikke udgivet. Sidste gang hjemmesiden blev behandlet, strandede forslaget på, at ingen havde lyst til at
påtage sig arbejdet med at lave den og holde den opdateret (det var i den forbindelse, at Skejbylisten blev
etableret, for den krævede ingen vedligeholdelse, og folk fik automatisk informationer uden at skulle opsøge
dem selv). Der var dog enighed om, at en hjemmeside med baggrundsinformation om foreningen stadig var
en god idé, og enhver i foreningen blev opfordret til at melde sig, hvis han eller hun havde mod på at
udarbejde siden.
Efter lidt yderligere løs snak om bl.a. gadebelysning og et muligt glasskab til opslag takkede dirigenten for
god ro og orden og afsluttede dermed den formelle del af generalforsamlingen.
Martin Christiasnsen, referent

