
 
 
 

Referat fra generalforsamling i Gl. Skejby Beboerforening af 1990, 
Torsdag, den 24. marts 2011 kl. 20.00 

 
Sted: Søren Schmidt, Nedergårdsvej 45, Skejby. 
Til stede: Ulla J, Anne S, Helle, Helle F, Peter, Lotte, Bjarne, Joakim, Hans-Erik, Lone, Ulla, Rita, Anne R, 
Povl , Kim, Einar og Charlotte. 
Referat: Charlotte Nybro 
 
Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af to stemmetællere. 
3. Formandens beretning v/ Charlotte Nybro 
4. Fremlæggelse af regnskabet v/Peter Vangsgaard 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Evt. 

 
Ad 1: Valg af dirigent. 
Charlotte Nybro blev valgt som dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad 2: Valg af to stemmetællere. 
Stemmetællere:  Lone Justesen og Povl Petersen. 
  
Ad 3: Formandens beretning  
Formand Charlotte Nybro, gennemgik det forgangne års arrangementer: skraldeindsamlingsdag, trampedag, 
Sct. Hans, marked og høstfest, ølsmagning, virksomhedsbesøg hos G4S, halloween, banko, nytårskoncert og 
fastelavn.  
Herudover berettede Helle Filsoof om den basketball bane, som kommunen efter ansøgning har bevilliget 
150.000 kr. til. Etableringen kræver at petanquebanen flyttes og genetableres, hvilket bevillingen omfatter. 
Vedligeholdelsen af banen påhviler beboerforeningen, der medfølger dog redskaber hertil. Helle meddelte at 
hun påtog sig at hovedansvarlig for vedligeholdelsen, samt opbevaring af redskaberne. Endvidere forpligter 
foreningen sig til, at der afholdes mindst to årlige basketarrangementer. 
Entreprenøren vil tidligst påbegynde arbejdet den 1. maj for at være sikker på at der ikke er frost. 
 
Ad 4: Fremlæggelse af regnskabet  
Kasserer Peter Vangsgaard, gennemgik regnskabet, som umiddelbart før var delt ud til de fremmødte.  
Regnskabet viste næsten præcis samme indtægter i 2010, som i 2009 og mundede ud i et overskud på 
4.853,72 kr.  
 
 



Ad 5: Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad 6: Valg til bestyrelsen. 
Peter Vangsgaard, Hans-Erik, Anne Ramlov og Charlotte blev genvalgt. Ny indvalgt er Helle Filsoof, sin 
suppleant. Bestyrelsen består herefter af: 

Charlotte Nybro, Nedergårdsvej 41 
Peter Vangsgaard, Nedergårdsvej 71 
Anne Ramlov, Nedergårdsvej 75 
Hans Erik Edwardsen, Nedergårdsvej 40H 
Søren Schmidt, Nedergårdsvej 45 
Pia Andreassen, Nedergårdsvej 40C  
Lone Justesen, Nedergårdsvej 30  
Helle Filsoof, Nedergårdsvej 2 

Som henholdsvis revisor og revisorsuppleant fortsætter John Randrup, Nedergårdsvej 37 og Mogens Krarup. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Ad 7: Eventuelt. 
 
Det blev forslået: 
at der afholdes vinsmagningsarrangement, da Anne Ramlov kan skaffe et gratis, dog således, at der skal 
skaffes lokale og sørges for snacks. Blot skal arrangementet afholdes inden 1. juli 2011.  
at høstfesten skal falde i en fast weekend hvert år - 3. weekend i august. Så kan folk planlægge efter det og er 
kommet hjem fra ferie og skolen er startet.  
at vi holder en Vikinge-skovens dag  
at Vestas kontaktes, da der flyder meget byggepladsaffald. 
at der afholdes petanque-turnering  
at mulighederne og økonomien for etablering af et shelter i "Hullet". 
 
Lone Justesen orienterede om kulturaftenerne på Lisbjerg Skole. De næste afholdes onsdag, den 30. marts og 
torsdag, den 28. april.  
 

STØT OP OM GL. SKEJBY BEBOERFORENING 
 
 
Betal kontingentet på 150,00 kr. pr. husstand eller 75,00 kr. for et enkelt medlem på  gironr. 147-0043 
eller overfør beløbet til konto reg.nr. 1551 konto 1470043 i Danske Bank.  
 
Husk at anføre adresse, så vi kan se, hvem betalingen kommer fra. 

 
 


