Generalforsamling lørdag d. 26/8 2017
Velkommen til vores årlige generalforsamling.
Velkommen til de nye beboere – Torben i nr. 15 A og Gitte i nr. 20 B – begge har modtaget vores
velkomstfolder.
På sidste års generalforsamling lovede jeg at vi i bestyrelsen ville arbejde med vejsagen og det må
siges at vi kom til. Vi måtte sættes os ind i den rapport som I alle fik – 33 sider var den på. Jeg må sige
at det var en øvelse bare at sætte sig ind i sagen. Det resulterede i at vi fra Malerkrogen sendte vores
indsigelse på 35 sider med diverse fotos ind. Den 28. marts 2017 besluttede byrådet endeligt at
annullere nedklassificeringen – Tak for det !
Vi har selvfølgelig efterfølgende fulgt op på vores bemærkninger i indsigelsen og det har resulteret i at
vi har møde med trafik og veje i næste uge. Jeg kan nævne et par ting vi blandt andet var nød til. Vi
tjekkede samtlige 19 afvandingsriste som Rambøll beskrev som egnede til nedklassificering – trods det
at 4 af dem ligger løse. Kørebanen beskrives ligeledes som egnet – trods det at der er ca. 1100 meter
forsegling hvor hovedparten er defekte med op til 2 cm brede revner.
Det er i år Michael som slår vores græs og det fungerer fint.
Vi havde til jul igen det hyggelige arrangement med æbleskiver og gløgg – tak til Jette, Kristian, Lotte
og Christian.
Fastelavn for både voksne og børn – ja der var flere voksne end børn – dejligt. Tak Ulrich for at
gennemføre dette arrangement
Skt. Hans blev afholdt med 2 fyldte telte.
Stor tak til lugelauget som består af 12 personer – Tak Lotte for at du vil være tovholder.
Muldvarperne har ikke en chance her i Malerkrogen – dem sørger Mogens for at holde nede – Tak.
Hjemmesiden har Karsten Højlund indtil for nylig stået for og han har valgt at stoppe. Tommy har
overtaget denne tjans. Tak Karsten for din indsats.
Vores legeplads tjekkes 2 gange årligt af Knud og Michael.
Vi havde en rigtig god arbejdslørdag med opbakning af 26 voksne og 3 børn. Hyggelig dag hvor vi fik
lavet meget.
Christian Medom og jeg havde den fornøjelse at vi være til 100 års fødselsdag den 21. februar 2017
hos Asta.
Tak for ordet.
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