
1. Valg af dirigent 
 
Valget af dirigent er Benny Falk 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed 
 
Bestyrelsen har haft 3 møder i år. Det største emne har været hvilehjemmet. Vores 
stemme er desværre ikke blevet hørt 
Sankt hans var rigtig vellykket sidste år med mange fremmødte 
Der var kun 24 personer der betalte kontingent til grundejerforeningen sidste år. Brugen af 
de sociale medier er ikke lykkes selvom der er gjort tiltag som Mobilepay. Indkrævningen 
var sent ude grundet lange svartider ved banken og mobilepay. 
 
Mail bliver foreslået, problematisk med GDPR men mulighederne undersøges. 
Facebook skal bruges, selvom det koster. 
Støt grundejerforeningen klistermærke. 
Mulighed for at betale ved Sankt hans. 

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab fra grundejerforeningen 

 
Regnskabet blev gennemgået af Kim Pors 
Regnskabet er godkendt ved håndsoprækning 
 
3a Fremlæggelse af revideret regnskab fra fundatsbestyrelsen 
 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt 
 

4. Indkomne forslag 
 
Oftere rengøring af veje, især på grund af vandafledningseffekten. 
Grundejerforeningen opfordrer til at de enkelte grundejere bliver mere opmærksom på at 
få renset vejkanten.  
 
Der ligger meget plast rundt i Kærby, folk opfordres til at samle det sammen.  
 
Etablering af Vild med vilje for at gavne forholdene for insekterne. Ute opfordres til at 
bruge Facebook til at samle en gruppe der kan komme med forslag til tiltag i Kærby. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg er Formanden og Kasseren. 
Det blev begge genvalgt. 
 
Suppleanterne er på valg og begge genvælges. 
 



6. Valg af medlemmer til fundatsbestyrelsen  
 
Kenn og Thomas er på valg og de blev begge genvalgt.  
Suppleanterne er på valg og begge genvælges. 
 

7. Valg af revisor 
 
Ernst er på valg og bliver genvalgt 
 

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 
Formanden foreslår at det er uændret 60 kr. 
75 kr. bliver foreslået men forventes først at blive aktuelt næste år hvis der stadig er 
problemer med indkrævningen. 
 

9. fastsættelse af bidrag til fundats for det kommende år 
 
Uændret. 
 

10. Eventuelt 
 
Hækkende hænger ud over fortovet hvad kan der gøres ved det. 
Grundejerforeningen opfordrer til at man holder sin hæk. 
 
Kenn hjælper med at få formidlet informationer på Facebook. 
 
 


