Generalforsamling lørdag d. 25/8 2018
Velkommen til vores årlige generalforsamling.
Jeg vil også byde velkommen til vores nye beboere i nr. 8B som er flyttet ind og nr. 13 som
overtager huset 1/9.
Michael står også i år for slåning af de grønne områder – ja nu er de blevet grønne igen.
Der blev gennemført julehygge på legepladsen med æbleskiver og gløgg – tak Jette & Kristian og
Lotte & Christian for at gennemføre dette arrangement.
Vi måtte aflyse fastelavnsarrangementet da der var meget få tilmeldte – vi vil vælge at tro på at det
var fordi det faldt sammen med vinterferien. Vi forsøger igen næste år – vi har tønden på lager.
Sankt Hans var der fin tilslutning til – vi fik med nød og næppe lov at brænde bål af.
Lugelauget har i år olieret vores borde/bænke sæt samt træværket på legepladsen. Og selvfølgelig
luget, bekæmpet muldvarper og brændt ukrudt rundt ved vore fælles arealer. Etablering af
blomsterbed ved boldbanen er det også blevet til. Tak til jer alle for indsatsen.
Vores arbejdslørdag var med rekord deltagelse. Vi fik derfor løst mange opgaver. Vi var 33 voksne
og 12 børn. Dejligt med den store indsats.
I forbindelse med større beskæring af træer i vores diger er det vigtigt at både kommune og
grundejerforeningens bestyrelse er med på godkendelse iflg. lokalplanen.
I forbindelse med vejsagen lovede jeg sidste år at vi ville følge op på at de 4 afvandingsriste ville
blive skiftet – det er klaret. Ligeledes blev revner i asfalten forseglet. Vi følger stadig op på vejens
tilstand.
Der er kommet nye krav ifm. persondataforordningen. Det har I sikkert stødt på i flere situationer.
For os i Malerkrogen betyder det at I ikke længere vil kunne se de enkelte mailadresser ifm. rund
sendelserne. Navne, telefon og mailadresser ligger udelukkende hos bestyrelsen. Der vil også være
en orienteringsskrivelse på hjemmesiden. Der ligger navne på dem som deltog i førstehjælpskurset
på hjemmesiden. Ønsker I jeres navn fjernet på denne liste må I give besked til bestyrelsen.
Vi har indkøbt en miljøvenlig ukrudtsbrænder som betjenes af Christian Medom. Han sørger for
bekæmpelse rundt ved vore fællesarealer. Tak for det Christian.
Der er knækket en meget stor gren af på et af bøgetræerne ved boldbanen (5. maj 2018). Dette er
kommunen informeret om pr. mail 13/6 – de har dog ikke svaret retur endnu.
Vores legeplads er renoveret og fundet i orden.
Tak for ordet.
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