Referat af Generalforsamling 2019 (40. år) i
Grundejerforeningen Malerkrogen
Lørdag d. 31. august 2019 kl. 16.00 i teltet overfor legepladsen.

Tilstede: 28 voksne, (+ 2 børn), hvoraf 16 ejendomme var repræsenteret og stemmeberettiget.
Vejret: Høj solskin med 25 grader varme. Svag vind.
Dagsorden, ifølge den til alle udsendte, og efter vedtægternes §5:
Pkt. 1: Valg af dirigent
Anette Stæhr (9) blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet ved rettidig udsendelse af dagsorden og dermed beslutningsdygtig.
Pkt. 2: Formandens beretning
Formanden, Jan Georgsen (nr. 3) aflagde beretning, der vedlægges som bilag. Beretningen blev
enstemmigt godkendt. Med applaus.
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. Kurt bemærkede bl.a.
en udgift til gebyr i Nordea på 180,- kr., hvilket medfører en undersøgelse af bank-skift.
Ligeledes gennemgik Kurt budgettet for 2019 – 2020, hvori kontingentet fastholdes på 700 kr.
Budgettet blev ligeledes godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 5: Valg til bestyrelsen
A.
Jan Georgsen (nr. 3), Ulrich Bach (nr. 32) og Lars Josefsen (nr. 6) var på valg til bestyrelsen. Jan er
villig til genvalg. Nyvalgt blev Tommy Schaiffel-Nielsen (nr. 31) og Nikolaj Thorup Vendelbo (nr.
5).
Bestyrelsen består således af Jan Georgsen, Nikolaj Thorup Vendelbo, Tommy Schaiffel-Nielsen,
Kurt Pedersen og Christian Medom.
B.
2 bestyrelsessuppleanter jfr. § 5. Valgperiode 2 år.
Valgt blev: Mads Rugholm Simonsen (nr. 13) og Lars Josefsen (nr. 6).
C.
2 revisorer og revisorsuppleanter § 9. Valgperiode 2 år.
Valgt blev: Anette Stæhr (nr. 9) og Nils Borring (nr. 12). Begge på valg i år. Genvalg til begge to.
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Revisor suppleanter: 2 år. Ikke på valg. Nuværende; Keld Pedersen (nr. 19) og Jette Kristensen
(nr.11).

Pkt. 6: Eventuelt
Kurt Petersen meddelte, at der kommer container op på Stamvejen de. 26 – 28. oktober 2019.
Nabohjælp blev drøftet – med og uden skilte. Konklusionen blev, at vi fortsætter den gode praksis
med praktisk nabohjælp – indtil videre uden skilte.
Jan takkede Anette Stæhr for at føre os gennem generalforsamlingen, hvilket udløste applaus.

Pkt. 7: Markering af grundejerforeningens 40-års jubilæum.
Jan oplæste et jubilæums-skrift for foreningens virke. Skriftet vedlægges.
Fejring af jubilæum med mousserende vin og kransekage.
Jubilæet markeret med et 3 foldigt Hurra.
Christian Medom gjorde opmærksom på, at formanden – Jan Georgsen – også har jubilæum, nemlig
25 år som formand. Fra 1994 til 2019. Christian holdt en tale for Jan og forsamlingen afsluttede
også med et 3 foldigt hurra.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1636.

Christian Medom
Sekr. og referent.

Referatet godkendt og underskrevet
den:

Dirigent Anette Stæhr

Godkendt og underskrevet af
bestyrelsen den:

Jan Georgsen:
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Nikolaj Thorup Vendelbo:

Kurt Pedersen:

Tommy Schaiffel-Nielsen:

Christian Medom:
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