Referat fra generalforsamlingen Malerkrogen lørdag den 23.8.08
Tilstede var repræsentanter fra nr. 3, 11, 14, 17, 18, 28, 29, 31, 33
Dirigent: Jette fra nr. 11
Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Formandens beretning:
-

Hjemmesiden godt besøgt

-

Der forekommer stadig rotter i kvarteret

-

Mogens har styr på muldvarperne

-

Farten skal stadig sænkes i området

-

Der skal tænkes over, hvornår der slås græs

-

Grønne områder holdes af Geertsen

-

Arbejdslørdagen i år var med rekorddeltagelse
o Beskæring af træerne
o Gennemgang af legeplads
o Generel bemærkning: Malerkrogen er et pænt område

-

2009 er der 30 års jubilæum i Malerkrogen. Generalforsamlingen vil i den anledning blive
afholdt omkring 29.8.09

Forslag fra bestyrelsen:
-

Hvad skal petanque banen i fremtiden?
o Den skal bevares
o Vi håber på, at der stables en turnering på benene

Regnskab:
-

Regnskabet blev gennemgået og godkendt

-

Budgettet blev gennemgået

o Ekstraordinært er der afsat penge til et faldunderlag på legepladsen. Et underlag der
består af en slags gummifliser. Flere gav udtryk for, at de syntes, det var godt, der
blev taget hånd om det sikkerhedsmæssige i forhold til legepladsen.
o Uændret kontingent
o Budgettet blev godkendt
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
-

Bodil, Inge og Kurt blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode

-

Peter Bo fra nr. 14 og Inge fra nr. 18 blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter for en etårig periode

-

Der blev ingen revisorer eller revisorsuppleanter valgt, da de blev valgt sidste år for en toårig periode

Evt:
-

Der skal tages kontakt til kommunen i forhold til:
o Vejbelægning
o Beplantning på fodboldbanen

-

Alle opfordres til at melde ind til bestyrelsen, hvis der observeres nogle forhold vedr.
området, der ikke er i orden

Refereret af Mariann fra nr. 29.

Godkendt af dirigenten den 23.8.08

Jette Kristensen

