Forsikringsdækning for Grundejerforeningen Malerkrogen
Vi har i bestyrelsen undersøgt forsikringsdækningen og herunder er i hovedtræk beskrevet, hvorledes
vi er dækket som forening:
Arbejdslørdag:
Arbejdsulykker under benyttelse af værktøj og små maskiner hvor man selv kommer til skade, er ikke
dækket.
Situation, hvor man ved beskæring af træer taber grene eller værktøj ned på folk, der står under træet,
er dækket, idet forsikringen dækker ved skade på anden person.
Faldskader i forbindelse med arbejdet - eksempelvis fra stige – er ikke dækket, igen skal man se på,
om der er nogen, der er skyld i skaden. Denne forsikring dækker kun skade på andre personer, og
andre personers ting.
Skader på privat ejendom; det kunne være beskadigelse af huse, beplantning samt biler er således
dækket i den udstrækning, det er sket under udførelse af arbejde i foreningens interesse, og derved
kommer til at ødelægge noget på den private ejendom, dvs. skade på anden persons ting/ejendom.
Sct. Hans bål:
Gnister der skader personers tøj og/eller person er ikke dækket, idet man igen skal se på, om der er
nogen, der har skylden for dette. Det vil der ikke være i denne situation. Det er et hændeligt uheld.
Skader på ejendom i forbindelse med afbrænding dækkes ikke. Det er bygningsforsikringen, der
dækker der. (almindelig praksis).
Legeplads:
Tilskadekomst ved leg er ikke dækket, idet grundejerforeningen kun kan blive gjort
erstatningsansvarlig, hvis legepladsen f.eks. er dårligt vedligeholdt. Hvis grundejerforeningens
legeplads er i orden, men barnet f.eks. gynger vildt højt og falder ned, så er det ikke
grundejerforeningen, der hæfter for det. Det vil være barnets ulykkesforsikring, der skal dække det. Og
det samme med faldskader, det er heller ikke noget vi kan blive gjort ansvarlige for, medmindre det er
pga. fliserne f.eks. er dårligt vedligeholdt eller lign.
Generelt:
Grundejerforeningens bestyrelse skal ud fra ovennævnte opfordre til, at man er dækket af en privat
ulykkesforsikring, idet Grundejerforeningens forsikring ikke dækker hændelige uheld.
Før i tiden havde mange kommuner tegnet såkaldt frivillig ulykkesforsikring for børn i skoler og
børnehaver – men det gør de ikke mere. Også skoler og børnehaver opfordrer forældrene (eller bør
gøre det) til ikke blot at tegne ansvarsforsikring for deres børn, (normal del af deres familieforsikring,
hvis de husker at få barnet påført policen), men også ulykkesforsikring, fordi de så er dækket, hvis der
ikke er en skadevolder.
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