
 
Referat af Generalforsamling 2014 (35. år) 

i Grundejerforeningen Malerkrogen 
Lørdag d. 23. august 2014 kl. 16.00 i teltet overfor legepladsen. 

 

 

Tilstede: 22 voksne, hvoraf 15 ejendomme var repræsenteret og stemmeberettiget. 

Dagsorden, ifølge den til alle udsendte, og vedtægternes §5: 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Knud Vendelbo (nr. 10) blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet ved rettidig udsendelse af dagsorden og dermed beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2: Formandens beretning 

Formand Jan Georgsen aflagde beretning, der vedlægges som bilag. Der blev stillet et spørgsmål fra 
Keld Skødt (nr. 15B) som gik på de visne grene som også kunne være fra et nabotræ. Jan fortalte, at 
alle træer rundt langs diget skal gennemgås, men det er de enkelte matrikler hvor træet står der skal 
betale for den trimning, der er nødvendig. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 3: Behandling af forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 

Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen undersøgt mulighederne for at opsætte en 
hjertestarter på Malerkrogen. Dette er beskrevet i det materiale, der blev udsendt forud for 
generalforsamlingen. Kurt Pedersen (nr. 29) gennemgik materialet, hvori bestyrelsen foreslår, at der 
ikke på nuværende tidspunkt opsættes en hjertestarter på Malerkrogen. I stedet henvises til den 
hjertestarter, der er placeret ved Hammel Idrætscenter. Idrætscenteret har oplyst, at de har en 
placeret inde i bygningerne og en uden for bygningerne (dette gælder også under det igangværende 
anlægsarbejde). Forslaget blev efterfølgende drøftet, og der var enighed om, at tilslutte sig 
bestyrelsens forslag om ikke på nuværende tidspunkt at opsætte en hjertestarter på Malerkrogen. 

Der var ingen forslag fra foreningens medlemmer.  

 

Pkt. 4: Regnskab og budget 

Kasserer Kurt Pedersen (nr. 29) uddelte det reviderede regnskab og gennemgik dette, idet han 
knyttede kommentarer til posterne. Kurt gennemgik efterfølgende budgettet for 2014 – 2015, hvori 
kontingentet fastholdes på 700 kr. Godkendt. 



 

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen 

Kurt Pedersen og Inge Haas var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt og bestyrelsen består 
således fortsat af Jan Georgsen, Lars Josefsen, Ulrich Bach, Kurt Pedersen og Inge Haas. Inge 
Højlund (nr. 18) og Tommy Schaiffel-Nielsen (nr. 31) blev valgt til bestyrelsessuppleanter. 

Revisorerne Anette Stæhr (nr. 9) og Niels Borring (nr. 12) blev valgt sidste og var derfor ikke på 
valg. Til revisorsuppleanter blev valgt Keld Pedersen (nr. 19) og Jette Kristensen (nr. 11). 

 

Pkt. 6: Eventuelt 

Erik Glargård gjorde opmærksom på, at der bliver smidt haveaffald (inkl. plastik- og urtekrukker) i 
krattet oppe ved skoven. I forlængelse heraf var der flere der gav udtryk for at der ofte bliver smidt 
skrald omkring parkeringspladsen ved skoven. Muligheden for at opstille en affaldsspand blev 
drøftet. Niels Borring kunne i den forbindelse oplyse, at Favrskov Kommune allerede er 
opmærksom på problemet og, at det er besluttet, at der skal opstilles en affaldsspand. 

Der blev spurgt til, hvad bestyrelsen havde gjort af tanker med hensyn til en eventuel 
omklassificering af Malerkrogen til privat fællesvej. Jan Georgsen påpegede, at bestyrelsen følger 
sagen, men at der ikke er gjort nogle tiltag i denne henseende og, at bestyrelsen generelt holder lav 
profil på dette område. 

Grundejerforeningen har i de sidste mange år bestilt en container i uge 42, så beboerne har haft 
mulighed for at komme af med haveaffald. De sidste par gange har containeren dog ikke været 
brugt i samme omfang som tidligere. Det blev derfor drøftet, om containeren kan undværes eller, 
om tidspunktet skal ændres. Det blev besluttet, at containeren bestilles til uge 43 eller 44 i år og, at 
punktet skal drøftes igen på næste generalforsamling. 

 

Ulrich Bach 

2. sekr. og referent.                                 Referatet godkendt og underskrevet  04.09.2014 

   Knud Vendelbo. 

   Dirigent. 

 

Godkendt og underskrevet af bestyrelsen  d. 29-09-2014: 

Jan Georgsen 

Kurt Pedersen 

Lars Josefsen   

Inge Haas 


