Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
27. april 2005 kl.19.30 i Festsalen på Vibeholmskolen

Dagsordenen, der var udsendt på forhånd, blev efter valget af dirigenten godkendt af
generalforsamlingen, mødet kunne herefter gå i gang.
Beretningen som Formand Gert Pedersen tog sig af kunne så berette hvad der var sket med det vi talte om
ved sidste generalforsamling i 2004.
Der er stadig et par hængepartier som der arbejdes på, der er bla. det skilt der er opsat ved nr 51 vi har været i
dialog med indehaveren og kommunen og nu må vi se hvor den lander. Beskæring af træerne på stamvejen, ja nu
kan vi jo se at der er sket noget men det tog sin tid.
Hvad har vi så foretaget os i indeværende periode?
Lys på trappe ved Shell, her venter vi på svar fra NESA, ligeledes om trappen på modsatte side. Der er ikke nyt
omkring motorvejen ej heller om opkørslen, men vi holder et vågent øje omkring dette.
Der har været opsat 4 container med kompostmuld, det var ikke nok i år der var mange om budet.
Der har været udsendt en skrivelse omkring beskæring i vores område, der var desværre nogle der misforstod det
men det skulle være rettet, træer og buske der står i private haver skulle nu være beskåret sådan at vi nu kan
færdes på vores fortove.
Igen i år afholdte vi sommertur den 5. september, denne gang gik turen til Buerup Træskomuseum, Skipperkroen
og Skovgaard Mølle- og Bagermuseum, stor tilslutning, desværre måtte vi sige nej til et par stykker da der ikke
var plads, hvis vi tager på tur til næste år må vi bestræbe os på at alle der ønsker at deltage kan komme med.
På turen her var der gratis øl fra Jens Lunde.
Vi har gået en tur rundt i hele området for at se hvordan det står til, overholder kommunen de aftaler vi har eller
ej, alt er blevet skrevet ned, såsom store huller i asfalten, kloakdæksel der var faldet sammen, ukrudt der var
højere end beplantningen samt hækkene der ikke er blevet klippet selv om det var eftersommer. Vi har sendt et
brev til Teknisk Forvaltning og gjorde opmærksom på dette. Vi skrev tillige at renholdelsen til tider var under al
kritik og man måtte gerne få set på disse ting.
Der var blevet lovet fra Teknisk Forvaltning at der skulle komme asfalt (slidbane) på fra nr. 133 til 177,
Dette er desværre blevet udskudt. Vi holder øje med dem.
Der har, til vores kendskab, været salg af 10 ejendomme i perioden.
Til slut i beretningen takkede Formanden revisorerne for deres arbejde, og bestyrelsesmedlemmerne for et godt
samarbejde i 2004 og med håb at det vil forsætte.
Et par kommentar til beretningen var:
Vedr. de container der er med kompost, det er et godt initiativ. Er det mulig at få rundsendt et referat fra
generalforsamlingen. Hvad sker der med asfalt på stamvejen?
Er det muligt for Grundejerforeningen at gøre noget omkring den hastighed der køres med ude på Ishøj Parkvej, i
dag er den 70 kmt, den burde være 50 kmt. Der er mange der krydser den daglig til fods.
Til dette svarede Formanden
Tak til for de rosende ord, omkring et referat til udsending, det er en god ide. Til det omkring asfalten og
hastigheden, det er noget vi er i dialog med kommunen
Omkring Økonomien gennemgik kassereren Egon Madsen regnskabet, der var en enkelt kommentar omkring
den bustur der var afholdt, man syntes at udgiften var lidt stor.
Det foreslås at kontingentet på kr.100,00 pr. år bibeholdes i år 2005
Kontingentet skal være betalt senest den 31. maj iflg. vedtægterne
Såvel bestyrelsens beretning som kassererens regnskab for 2005 blev enstemmigt vedtaget.
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Da der ikke var nogle indkomne forslag, gik man over til at foretage valgene
Herefter har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Gert Pedersen
Peter Kay
Egon Madsen
Thomas G. Jensen
Anna Foged
Inge Østergård
Thomas Nielsen
Mogens Eichen
Børge Nielsen
Leo Hartvig

Til sidst kom vi til eventuelt. Her er det som altid hvor debatten kommer rigtig i gang og på et tidspunkt har
referenten opgivet at følge med hvem der siger hvad, men her er et kort resume:
Gert Pedersen, Formanden fortalte at der arbejdes på en ny bustur (18. september) der denne gang kunne gå til
Fyn men der vil der komme noget information om. Enkel kommentar var, tilmeldings frist lidt før, sørg for at
alle kan komme med.
Der var en del debat omkring den hastighed der køres med på stamvejen især om morgenen, der var forslag om
opsætning af chikaner eller andet hastighedsnedsættende foranstaltninger, må vi, hvem skal betale, kan vi selv
betale noget af det, vi kunne også starte med at gribe i egen barm og sørge for at os der bor her ikke selv kører
for stærkt og hvis vi ser nogle af vores naboer der gør, så sig det til dem. Skal der laves en underskrift
indsamling og sendes til kommunen, vil det hjælpe, fra bestyrelsen side vil vi igen tage kontakt til kommunen for
at se om der er noget at gøre.
Der er en del problemer med parkerede biler store som små der holder steder hvor de enten ikke må eller hvor
der ikke er hensigtsmæssigt (vendepladser). På vendepladserne er det et generelt problem men om vinteren giver
det problemer når snerydningen kommer. Omkring større biler, lastbiler og trailer er der helt klare regler, der er
en politi vedtægt der skal overholdes, det er måske en god ide at rundsende denne så alle er klar over hvilke
regler der er på dette område.

Dirigenten takker generalforsamlingen for god ro og orden og overlader det sidste ord til formanden.
Formanden takkede for denne gang.

Søndag den 18. september vil vi arrangere en bustur.
Sæt Kryds i kalenderen.
Der vil senere på sommeren blive udsendt mere information om turen samt tilmelding og pris.
Og så var der Vin, øl vand og oste bord.

Refereret af,
 Thomas Guldager
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