
Referat af Generalforsamling 2017 (38. år) i 
Grundejerforeningen Malerkrogen  

Lørdag d. 26. august 2017 kl. 16.00 i teltet overfor legepladsen.  
 
  

Tilstede: 25 voksne, hvoraf 14 ejendomme var repræsenteret og stemmeberettiget. Dagsorden, 
ifølge den til alle udsendte, og vedtægternes §5:  
 
Vejret var overskyet, stille med 19 grader varme. 
 
  
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 (nr. 3) aflagde beretning, der vedlægges som bilag. Beretningen blev 
enstemmigt godkendt.  
 
Pkt. 3: Behandling af forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer  
Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 
  
Pkt. 4: Regnskab og budget  
Kasserer Kurt Pedersen (nr. 29) gennemgik det reviderede regnskab, idet han knyttede 
kommentarer til posterne. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Ligeledes gennemgik 
Kurt budgettet for 2017 – 2018, hvori kontingentet fastholdes på 700 kr. Budgettet blev ligeledes 
godkendt uden bemærkninger.  
 
  
Pkt. 5: Valg til bestyrelsen  
A. 
Jan Georgsen (nr. 1), Ulrich Bach (nr. 32) og Lars Josefsen (nr. 6) var på valg til bestyrelsen. Alle 
tre var villige til genvalg og blev det. 
Bestyrelsen består således af Jan Georgsen, Ulrich Bach, Lars Josefsen, Kurt Pedersen og Christian 
Medom.  
 
B. 
2 bestyrelsessuppleanter jfr. § 5.  Valgperiode 1 år. 
Valgt blev: Tommy Schaiffel-Nielsen (31) og Nikolaj ThorupVendelbo (5). 
 
C. 
2 revisorer og revisorsuppleanter § 9.  Valgperiode 2 år.  
Valgt blev: Anette Stæhr og Nils Borring. Begge på valg i år. 
 



Revisor suppleanter: 1 år. Valgt blev: Keld Pedersen og Jette Kristensen. 
 
 
Pkt. 7: Eventuelt  
Jette Kristensen (nr. 11) opfordrede til, at kommunen gøres bekendt med, at forseglingerne i vejenes 
mange revner er glatte. 
 
Jette Kristensen (nr. 11) foreslog plantning af et blomsterbed på det grønne område ved skoven. (ca. 
1,5 x 5 meter). Blomsterne vil kunne nydes og plukkes af grundejerne i Malerkrogen. Der sporedes 
en positiv stemning til projektet blandt de tilstedeværende. 
 
Kjeld Skjødt (nr. 15B) spurgte efter regler for beskæring af egetræerne på diget ud for nr. 15b. Jan 
Georgsen svarede, at det er et spørgsmål til byrådet, da træerne er fredede. Se nærmere i lokalplanen 
for området. 
 
Jan takkede Knud Vendelbo for at føre os gennem generalforsamlingen, hvilket udløste applaus. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 1621. 
  
 
Christian Medom 
Sekr. og referent.   
  
  
  Referatet godkendt og underskrevet d. ____________  
  XX  
  Dirigent.  
  
  
  
  
  Godkendt og underskrevet af bestyrelsen d. ____________:  
  
  
  Jan Georgsen  
  
  
  Ulrich Bach  
  
  
  Lars Josefsen  
  
  
  Kurt Pedersen  


