Generalforsamling lørdag den 24. august 2013
Velkommen til den årlige generalforsamling.
Vi havde et fint fastelavnsarrangement med 11 børn og 19 voksne. Tak til Elsebeth og
Lars for at håndtere denne dag.
Ligeledes havde vi en rigtig god arbejdslørdag hvor vi endte med at være 4 børn og 26
voksne. En rigtig god dag hvor der virkelig blev ydet en stor indsats med diverse
lugearbejde, opførelse af klatrestativ og renovering af et godt stykke med chaussesten.
Tak til alle for den flotte indsats.
Vedr. chaussesten så blev de som havde ydet en stor indsats sidste år med 6
arbejdsaftener bespist, og her en tak til Lotte og Christian for at de ville lave mad og
ligge hus til os. Dette er som vi tidligere havde vedtaget tidligere på generalforsamling.
Vi har siden arbejdslørdagen haft to aftener med renovering af chaussesten, og
forventer selvfølgelig at vi kan få afsluttet dette projekt i løbet af næste år.
Vi må jo også konstatere at denne store renovering selvfølgelig har en pris. Derfor er
det også som det fremgår af indkaldelsen forslag til at vi forhøjer kontingentet med
100kr. pr. husstand. Klipning af vores grønne arealer, og for at stabilisere vores
kassebeholdning, må det være rimeligt med denne lille justering.
Vi har henvendt os til kommunen vedr. vores skilte ved indkørslen til kvarteret, et sad
løst og et var meget slidt. Det blev lavet indenfor en uge.
Så er vi blevet inviteret af Favrskov Forsyning til at deltage i interessemøde om
affaldsplan 2013‐2014. Her har Christian Medom deltaget to gange, og kort fortalt så
omhandler det håndtering af affald. Christian har ligeledes sendt forslag til bedre
håndtering. Det er muligt at få flere informationer ved at gå ind på hjemmesiden,
www.favrskovforsyning.dk.
Vedr. asfaltbelægning så har vi noteret os, at der har været en artikel i Midtjyllands
avis den 30. januar 2013. Vi følger selvfølgelig udviklingen på dette område.
Sluttelig kan jeg oplyse at vi haft 4 indbrud i Malerkrogen sidste år, det er selvfølgelig 4
for meget. Derfor er der også tidligere rundsendt mail med gode råd til at undgå
indbrud. Lad os hjælpe hinanden med at observere og holde øje.
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