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Referat fra generalforsamling d.18 maj 2017 

1. Valg af dirigent 

Bent blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen  var lovlig indvarslet. 10 

husstande var repræsenteret 

 

2. Beretning 

Formanden redegjorde i sin beretning for det forløbne år. 

  

- Fællesarealet er blevet ryddet for udgåede buske, samt stubbe og rødder fra træer der 

  tidligere er fældet. Der er blevet sået nyt græs og det har pyntet. 

 

- Der er indgået en aftale med firmaet ”Klør Fem” om græsslåning og beskæring af buske. 

   Hermed er det slut med den årlige ”klippedag”, som nu er udliciteret. 

  

- Der har været afholdt ”vejhyggekomsammen” hos Lone og Bo d. 3 september. Der var et 

   pænt fremmøde.  

 

- Der har været afholdt tøndeslagning d.7 februar. Der var god tilslutning  

   fra voksne, men der var meget få børn. 

  

  

- Et medlem har opfordret bestyrelsen til at vurdere muligheden for at opstille en  

   hjertestarter i grundejerforeningen. Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er noget  

   grundejerforeningen  vil  gå ind i på nuværende tidspunkt, med henvisning til, at der 

   allerede findes et antal hjerte-startere i Viby (se bilag).  

   Bestyrelsen vil henvende sig til Viby-hallen, og opfordre til  at deres hjertestarter flyttes 

   udendørs, ligesom det er tilfældet ved Dåstrup-hallen. 

 

- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem der ofte er generet af støj fra 

  diverse maskiner der anvendes i haverne. Det samme problem blev rejst sidste år. 

  Bestyrelsen skal igen opfordre til, at man tager hensyn til hinanden, og forsøger at 

  undgå støj på tidspunkter, der er generende for andre.  

 

 Formandens beretning blev godkendt.  

 

3. Regnskab 

Torben Mølgaard fremlagde regnskabet.  

Det budgetterede underskud var mindre end planlagt, idet anskaffelse af legehus ikke blev 

gennemført men udskudt til det kommende år. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, og kan ses på hjemmesiden.    
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4. Kontingent 

Forslag på kontingent på 500 kr. pr år pr parcel blev godkendt 

Budget for 2017-2018 blev godkendt og kan ses på hjemmesiden 

 

5. Forslag fra medlemmer 

Der er ikke indkommet forslag . 

  

6. Valg til bestyrelse 

Michael Bruhn Rasmussen nr. 48  blev genvalgt 

 

7. Valg af suppleanter 

Benny Jensen og Bo Thomsen blev genvalgt 

 

8. Valg af revisorer  

Lone Thomsen og Niels Filtenborg Barnkob blev genvalgt til revisorer 

Bent Nielsen blev genvalgt til revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 

- ”Vejhyggekomsammen” afholdes lørdag d.26/8. Nærmere information udsendes senere. 
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Bilag:      Hjertestarter i 4130 

 

TRYGfonden har opsat hjertestartere rundt omkring i 4130, så de er inden for rækkevidde når uheldet 

er ude. Det kan være en god idé at lære hjertestarternes placering. Se hvor der er en hjertestarter nær 

dig på dette kort. 

I Viby er det: 

Andersen og Grønlund Rådgivende ingeniør, Vænget 2, lige inden for hoveddøren 

CP, Grønningen, lige inden for hoveddøren + i førstehjælpsskur på pladsen 

Dåstruphallen, UDENDØRS, ved hovedindgangen 

Meny, Butikstorvet, 

Plejecenter Oasen, Lunden 17, indgang A “Aktiviteten” 

Syv Sognegård, Skolevej 17, i hovedindgang 

Tandlægerne Viby, Klinikgangen 

Viby Blibliotek, Tofthøjvej 11, ind gennem hoveddøren og ligefrem til højre. (Hænger på væggen lige 

før toiletterne) 

Viby Idrætscenter, Lindevej 32, ved inspektørkontor 

Viby Renseanlæg, Grønningen 2, Indgangen til kontoret 

https://www.hjertestarter.dk/Kort

