Referat af Generalforsamling 2020 (41. år)
i Grundejerforeningen Malerkrogen
Lørdag d. 29. august 2020 kl. 16.00 i carporten ved nr. 3.
Tilstede: 18 voksne, hvoraf 12 ejendomme var repræsenteret og stemmeberettiget.
Dagsorden, ifølge den til alle udsendte, og vedtægternes §5:
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
Jette Kristensen (nr. 11) har stillet forslag om, at rønnetræerne langs med vejene fældes. Forslaget
blev drøftet, og der var blandede holdninger til, om træerne skulle fældes/bevares. Det blev
besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget i det kommende år med henblik på at vurdere,
om træerne skal fældes eller beskæres. Såfremt træerne skal fældes, skal dette drøftes og besluttes
på næste års generalforsamling.
Pkt. 4: Regnskab og budget
Kurt Pedersen (nr. 29) gennemgik det reviderede regnskab, idet han knyttede kommentarer til
posterne. Kurt gennemgik efterfølgende budgettet for 2020 – 2021, hvori kontingentet fastholdes på
700 kr. Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 5: Valg til bestyrelsen
Christian Medom (nr. 1) og Kurt Pedersen (nr. 29) var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt.
Bestyrelsen består således af Jan Georgsen (nr. 3), Nikolaj Thorup Vendelbo (nr. 5), Christian
Medom (nr. 1), Tommy Schaiffel-Nielsen (nr. 31), og Kurt Pedersen (nr. 29).
De to bestyrelsessuppleanter Mads Rugholm Simonsen (nr. 13) og Lars Josefsen (nr. 6) var ikke på
valg.
Revisorerne Anette Stæhr (nr. 9) og Nils Borring (nr. 12) var ikke på valg. Til revisorsuppleanter
blev Keld Pedersen (nr. 19) og Jette Kristensen (nr. 11) genvalgt.
Pkt. 7: Eventuelt
Der var ingen bemærkninger.
Jan Georgsen (nr. 3) sluttede af med at takke Knud Vendelbo for at føre os gennem
generalforsamlingen.
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