Risby den 18/5-2018

Referat fra generalforsamling i Risby Grundejerforening 2018
Onsdag den 25. april 2018 kl 19.30 i kantinen på Risby Studierne.
Dirigent: Jørgen Hugo Larsen
1. Årsberetningen blev godkendt.
2. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. På valg er:
a. Formand Arne Borg blev genvalgt
b. Medlemmer: David Elberling og Peter Riber blev genvalgt
c. 2 suppleanter: Jørgen Larsen blev genvalgt og Anders Tolstrup
Christensen opstillede og blev valgt.
d. 2 revisorer: Mie Gunvig og Jan Folmer: blev genvalgt.
4. Ingen forslag var fremsat på forhånd.
5. Eventuelt. På mødet var der en del debat og forslag til ting bestyrelsen (B)
kunne tage op.
a. Når firmatur nærmer sig igen, spørger B igen til deres tilladelser.
b. Der er stadig megen aktivitet (dogging) på p-pladsen mod syd. Konklusionen
var, at B igen skulle forsøge at få relevante parter i tale. Der er allerede (efter
GF) aftalt et møde med borgmesteren, skoven og politiet.
c. Det blev foreslået at B igen skulle samle op på problemer med grus på
fortove, lunker i asfalt bla. ved stophaner, ny høj kantsten på cykelsti m.m.
Arne Borg har allerede (efter GF) skrevet til Karl Johan ved Vej og Park.
d. Det blev foreslået at B igen skulle forsøge at få en hjertestarter til byen. Flere
ville gerne have den inde i Risby, bestyrelsens vurdering er at det nok er mere
realistisk at få andre til at betale hvis den hænger ved vikingelandsbyen. Arne
Borg har allerede (efter GF) skrevet til “Rene” ved Alb kommune og næste
skridt er at få Klaus fra vikingelandsbyen til at hjælpe med en ansøgning hos
trygfonden.
e. Det blev foreslået at B igen skulle forsøge at motivere ejeren af Forten til at
holde træerne ned. Bestyrelsen fortalte at vi anser allerede ser vores
muligheder for udtømte med den kommunikation der har været med dels
ejeren og dels vej og park. Konklusionen blev at Jytte og/eller Hans kunne
forsøge at kontakte ejeren endnu engang. Det blev drøftet at vi kunne rydde
den selv, men for at at få gravet træerne kunne vi bruge lidt af foreningens
midler. Dette blev ikke vedtaget.
f. Haveaffald på forten ud for Mads og Jeannette du’er ikke. Hvis man skal af
med haveaffald, skal man personligt rapportere det og lægge det på egen
grund, eller et sted man selv har en personlig aftale om at måtte lægge det.

g. Mie Gunvig foreslog en madklub i byen, hvor dem der har lyst og tid fra gang
til gang kan deltage. Forslaget blev vel modtaget. Den første madklubdag er
faktisk allerede nu (efter GF) afviklet hos Peter og Mie, med 7 voksne og 2
børn.
Referent Peter Riber

