Grundejerforeningen Malerkrogen

Referat af Jubilæums - Generalforsamling 2009 (30 år)
i Grundejerforeningen Malerkrogen
Lørdag d. 29. august 2009 kl. 16.00 i teltet overfor legepladsen.

Tilstede: 22 voksne, hvoraf 14 ejendomme var repræsenteret og stemmeberettiget
Dagsorden ifølge den til alle udsendte og vedtægternes §5:
Pkt. 1: Valg af dirigent:
Knud Vendelbo blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet ved rettidig udsendelse af dagsorden og beslutningsdygtig.
Pkt. 2: Formandens beretning:
Formand Jan Georgsen aflagde beretning, der vedlægges som bilag.
Beretningen blev ensstemmigt godkendt.
Pkt. 3: Behandling af forslag fra bestyrelse og /eller medlemmer:
Forslag fra bestyrelsen: Ingen.
Forslag fra medlemmerne: Ingen.
Pkt. 4: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, budget og kontingent.
Kasserer Kurt Pedersen uddelte det reviderede regnskab og gennemgik dette, idet han knyttede
kommentarer til posterne. Kurt Pedersen bemærkede bl.a. at 30 ud af 36 husstande betaler
kontingent via netbank. Det gør jobbet som kasserer meget nemmere.
Regnskabet udviser et mindre overskud bl.a. fordi penge afsat til chaussé laug´ene og 5.000 kr.
afsat til faldunderlag ikke var blevet forbrugt.
Kurt gennemgik budgettet for 2009 – 2010. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr.
Efter forslag blev det besluttet at sætte 5.000 kr. på budgettet igen til faldunderlag eller andre
sikkerhedsmæssige foranstaltninger på legepladsen.
Regnskab, budget og kontingent blev herefter eensstemmigt godkendt.
Regnskab og budget er efterfølgende blevet omdelt til de husstande, der ikke var repræsenteret på
generalforsamlingen. Regnskab og budget er at betragte som et bilag til dette referatet, men omdeles
ikke igen. – Det kan findes på hjemmesiden.
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Pkt. 5: Valg af:
A:
2 bestyrelsesmedlemmer. Valgperiode 2 år.
Jan Georgsen og Christian Medom var på valg. Begge var villige til at modtage
genvalg. Genvalg kan finde sted jfr. § 6.
Dirigenten efterlyste andre forslag - Begge blev valgt ved akklamation.
1 bestyrelsesmedlem. Valgperiode 1 år.
Bodil Dalhoff ønsker at trække sig, da familien fraflytter Malerkrogen. Hun har 1 år
tilbage. Bestyrelselsen foreslår Louise Dreier Jørgensen ( nr. 14).
Dirigenten efterlyste andre forslag. Hun blev valgt ved akklamation.
B:

2 bestyrelsessuppleanter § 5. Valgperiode 1 år.
Lars Josefsen (nr. 6) og Inge Højlund (nr. 18) blev valgt ved akklamation.

C:

2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valgperiode 2 år.
Revisorer: Anette Stæhr (nr. 9) og Niels Borring (nr. 12) blev valgt med akklamation.
Revisorsuppleanter: Kjeld Pedersen (nr. 19) og Tommy Schaiffel-Nielsen (nr. 31) blev
valgt med akklamation.

Pkt. 6: Eventuelt.
Louise spurgte, om det var muligt at opsætte en vippe på legepladsen. Formanden replicerede, at det
kunne være et område, som Louise som nyvalgt bestyrelsesmedlem kunne tage fat på.
Der udspandt sig en del diskussion omkring sikkerhedsgodkendelse af legepladsen. Legepladsen
sikkerheds-chekkes løbende og renoveres mindst én gang årligt ved arbejdslørdag. Bestyrelsen
finder, at den er i god og forsvarlig stand, men der foreligger ikke nogen egentlig officiel
godkendelse.
Det blev påpeget, at vores legeplads er privat, men det er konstateret, at den bruges også af ikke
herboende dagplejemødre og sågar en hel skoleklasse fra Skovvangsskolen ( d. 28-8-2009), hvorfor
det er generalforsamlingens opfattelse, at kommunen bør være behjælpelig med en godkendelse.
Bestyrelsen vil rette henvendelse.
Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer konstaterede dirigenten generalforsamlingen for
sluttet og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for veludført job og bød på et glas champagne og kransekage i
anledning af jubilæet.
Christian Medom holdt en smuk jubilæumstale. Stor tak til Christian, som har været med fra start.
Det var spændende at høre om de første 30 år. Christians tale vedlægges referatet.
Inge Haas
Referent og sekretær.
Referatet godkendt d.
Knud Vendelbo
Dirigent.
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