
 
 
 

Referat fra generalforsamling i Gl. Skejby Beboerforening af 1990, 
Søndag den 17. marts 2013 kl. 20.00 

 
Sted: Søren , Nedergårdsvej 45, Skejby. 
Til stede: Ulla,Keld, Peter, Jane, Ejner, Hans-Erik, Lone, Anne R, Povl ,Finn, Charlotte, Birgit og Søren 
Referat: Søren 
 
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:   Povl  og Keld 
  
Ad 3: Formandens beretning  
Formand Charlotte Nybro, gennemgik det forgangne års arrangementer: skraldeindsamlingsdag, trampedag, 
Sct. Hans, marked og høstfest, , svampetur, virksomhedsbesøg Vestas, Halloween, banko, nytårskoncert og 
fastelavn.  
. 
 
Ad 4: Fremlæggelse af regnskabet  
Kasserer Peter Vangsgaard, gennemgik regnskabet, som umiddelbart før var delt ud til de fremmødte.  
Regnskabet viste et årsoverskud på 3188 kr. samt at vi har 23837 kr. i passiver.  
 
 
Ad 5: Indkomne forslag. 
Drøftelse af etablering af affaldscontainere i byen,-Jane holder sagen varm . 
 
Ad 6: Valg til bestyrelsen. 
Charlotte går af som formand, da hun flytter fra byen, -Jane nr. 41 valgt ind 
Peter Vangsgaard, Hans-Erik, Anne Ramlov genvalgt.  
Helle Filsoof og Lone valgt som suppleanter.  



 
 
Bestyrelsen består herefter af: 

Jane   , Nedergårdsvej 41 
Peter Vangsgaard, Nedergårdsvej 71 
Anne Ramlov, Nedergårdsvej 75 
Hans Erik Edwardsen, Nedergårdsvej 40H 
Søren Schmidt, Nedergårdsvej 45  
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. 
 
Opfordring til at påtale hvis nogen bruger bålpladsen som grenaffaldsplads. 
 
På ”Skraldedagen/Ren by”( højst sandsynlig den 21 april), vil Ejner stå for afbrænding af den nuværende 
bunke grene,- selvfølgelig efter behørig flytning og tilbagelægning , således at pindsvin og lign. har en 
chance for flugt J  
 
Birgit havde en ide om en ”finde-påskehareæg-dag i Hullet” 
 
Ulla og Ejner har en meget flot pokal de gerne vil af med,- så de arrangere muligvis en petanqueturnering i 
Hullet  
 
Søren kontakter Carsten for status på ”Hyleriet fra Vestas ” 
 
Næste bestyrelsesmøde holdes den 8.4.2013 kl 20.00 hos Søren i nr 45,-alle er velkomne til at dukke op, 
hvad enten man er nysgerrig eller man har en god ide til fælles bedsteJ 
 

 
 

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 
-OG gerne betaling inden den 1.maj ,- så bestyrelsen ved hvor mange penge og medlemmer vi har at 
gøre godt med J  

 
 


