Generalforsamling lørdag den 23. august 2014
Velkommen til den årlige generalforsamling.
Jeg vil starte med at byde velkommen til de nye beboere i nr. 5 og 27. Jeg håber at I vil
falde godt til her i Malerkrogen.
Vi afviklede fastelavn med flot deltagelse – tak til Lars og Ulrich for et godt
arrangement.
Vi har fået en ny til at slå græsset i år og jeg håber at der er tilfredshed med
hyppigheden af klipningen.
Ligeledes havde vi en rigtig god arbejdslørdag med stor deltagelse. Vi fik luget og
trimmet, afrenset bord/bænksæt. Samt lavet chaussésten. Med hensyn til stenene har
vi efterfølgende afsluttet dette projekt. Stor tak til hele holdet for den store indsats der
er ydet her. Holdet har i anden ombæring bestået af Kurt Pedersen, Tommy Schaiffel,
Karsten Højlund, Ole Rasmussen, Lars Josefsen, Knud Vendelbo, Nils Borring, Keld
Pedersen, Erik og Inger Kjeldsen og undertegnede. En stor tak til jer alle. Jeg kan
oplyse at der er brugt mere end 230 timer i denne ombæring. Holdet vil blive bespist
som en lille belønning for deres store indsats.
Så var der et hold bestående af Christian og Lotte, Birgit, Inger og Tina som sørgede for
at vi fik olieret vores bord/bænksæt og legetårnet. Også tak til jer.
Vi har rettet henvendelse til kommunen vedr. trimning af vores store træer. De lægger
op til at vi får gennemgået træerne i diget med de enkelte lodsejere. Så er det den
enkelte ejer der selv står for at afholde udgiften til beskæring hvis det ønskes. Derfor
hører jeg selvfølgelig gerne fra alle de matrikler som har træer langs dige/skel, hvis
der er ønsker om beskæring. Lad os løse denne opgave i fællesskab.
Vi besluttede på sidste års generalforsamling at vi skulle undersøge vedr. hjertestarter.
Der er her rundsendt analyse sammen med regnskabet.
Vores barnegynge er blevet fjernet da den blev kasseret ved det sidste eftersyn. Den er
generelt blevet brugt af børn på 10 år og derover og det har den selvfølgelig ikke
kunnet holde til. Kommer der ønske om en barnegynge må vi lave et nyt system.
Til slut vil jeg lige orientere om at det selvfølgelig er vigtigt at huske at melde hvis man
får ny mailadresse. Ellers får man ikke post. Nr. 20 A modtager pt. ikke orientering via
mail.

Formand
Jan Georgsen

