Referat af Generalforsamling 2018 (39. år) i
Grundejerforeningen Malerkrogen
Lørdag d. 25. august 2018 kl. 16.00 i teltet overfor legepladsen.

Tilstede: 16 voksne, hvoraf 9 ejendomme var repræsenteret og stemmeberettiget.
Vejret var overskyet med 16 grader. Tørt.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Ulrich Bach (nr. 32) 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. Under formandens
omtale af en brækket gren på det grønne område, bemærkede Carl Aage Møller (nr. 27), at
afbrækningen kunne have sammenhæng med et kraftigt vindstød forinden. 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 2018 – 2019, hvori kontingentet fastholdes på 700 kr. Til
budgetgennemgangen spurgte Jette Kristensen (nr. 11), hvorvidt behovet for indkøb af nye
bord/bænksæt var presserende? Dertil bemærkede formanden, at budgetteringen udelukkende var
foretaget, for at være på forkant. Der bliver ikke købt nye sæt, før nødvendigheden byder sig.
Jette spurgte også om nødvendigheden af udskiftning af formodede udgåede rønnetræer, hvortil
formanden svarede, at udskiftningen – trods den lange tørke – ikke blev nødvendig.
Budgettet blev derefter godkendt.

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen
A.
Christian Medom (nr. 1) og Kurt Pedersen (nr. 29) var på valg til bestyrelsen. Begge to 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 2 år.

Valgt blev: Tommy Schaiffel-Nielsen (31) og Nikolaj Thorup Vendelbo (5).
C.
2 revisorer og revisorsuppleanter § 9. Valgperiode 2 år.
Revisorer, Anette Stæhr og Nils Borring, valgt i 2017. Derfor ikke på valg.
Revisor suppleanter: Valgperiode 2 år. Valgt blev Keld Pedersen og Jette Kristensen.

Pkt. 6: Eventuelt
Kristian Kristensen (nr. 11) indskærpede, at der er ”almindelig vigepligt” i det centrale vejkryds ud
for nr. 10. Almindelig vigepligt = højre-vigepligt.
Jan Georgsen skulle hilse generalforsamlingen fra Inge og Tom Haas, der er flyttet fra Malerkrogen
og pr. 1. september i år har solgt deres ejendom i nr. 13.
Jan takkede Ulrich for at føre os gennem generalforsamlingen, hvilket udløste applaus.
Generalforsamlingen sluttede kl. 1626.
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