Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
26. april 2006 kl.19.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
Der var 54 parceller repræsenteret, hvilke er meget flot
Dagsordenen, der var udsendt på forhånd, blev efter valget af dirigenten godkendt af generalforsamlingen, mødet
kunne herefter gå i gang.
Siden sidste ordinær generalforsamling d. 27. april 2005, der blev denne aften vedtaget at et kort referat fra
generalforsamlingen skulle udsendes til samtlige medlemmer, som det også blev, samtidig med et nyt genoptryk
af Partiel Byplanvedtægt nr. 9 fra Ishøj Kommune.
Vedr. lys på trappen ved Shell, dette er blevet lavet, endvidere om at få laverer hastighed på Ishøj Parkvej, vi har
skrevet til politiet men ingen svar, vi har dog hørt om der har været fartkontrol et par gange.
Der var en enkel parcel der ikke har klippet deres hæk, vi kontaktede Park og Vej, de gav vedkommen en
henstilling, da dette ikke førte til noget gik kommunen ind og fik det udført, på beboerens regning.
Igen i år (2005) var der også opsat kompostmuld i alt 4 stk. Snerydning, flere henvendelser fra medlemmer,

der er nogle der ikke rydder deres fortove for sne. Vi har sendt en skrivelse ud til alle medlemmerne
”nu er det ikke politiet der skal ringes til men til Park og Vej.
Vi havde den 18. september en bustur, turen gik til Odense hvor man først så Jernbanemuseet, senere
spise på den grimme Ælling, for til sidst at sejle en tyr på Odense Å, der var 50 medlemmer der deltog.
Farten i grundejerforeningen er i denne tid meget høj, især unge som ikke kan afpasse farten efter forholdene,
der er taget kontakt til nogle men det er ikke altid det hjælper.
Vi har også i dette år fået lagt asfalt på stamvejen samt nogle stikveje, mangler dog stædig noget, fra Kommunen
blev der sagt der ikke var flere penge.
Salg af ejendomme har der ikke været så mange henvendelser til os, men der bliver solgt og mange til nydansker.
Vi har et tilfælde hvor vi syntes der er for mange der er flyttet ind i et hus. Ishøj kommune er sat på sagen, og vi
venter på tilbagemelding.
Til slut i beretningen vil jeg gerne takke revisorer Mogens og Børge for deres arbejde samt en stor tak til min
bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde.
Gert Pedersen
Et par kommentar til beretningen var:
En del medlemmer var meget bekymret vedr. hussalg, hvor der er mange beboere, vi burde som
grundejerforening gøre mere.
Hvad sker der med fart begrænsningen og så er der sne rydning, det er problematisk når vi har ryddet sne og så
kommer kommunes snerydder og smider al sneen op på fortovet igen.
Omkring fartspørgsmålet, dette var også på dagsorden for 3 år siden, kan der ikke sættes kasser eller andet op,
det har ikke hjulpet noget med de hajtænder der er lavet. I den ende oppe ved skolen er der en hæk på hjørnet.
den dækker for udsynet, kan den ikke klippes ned eller fjernes helt.
Svar fra formanden: vedr. salg af ejendomme til mange beboer så har grundejerforeningen ingen beføjelser til at
stanse dette, vi har taget det op med kommunen og de er i gang med at undersøge sagen, vi afventer svar,
omkring farten har vi talt med kommunen, det er svært at komme videre i denne sag men vi arbejder på sagen.
Det med hækken, vi vil se om der er andre steder der er samme problem, derefter tager vi det op med kommunen
og det samme med sen rydningen vi gør kommunen opmærksom på det.
Omkring Økonomien gennemgik kassereren Egon Madsen regnskabet, der var ingen spørgsmål.
Det foreslås at kontingentet på kr.100,00 pr. år bibeholdes i år 2006
Kontingentet skal være betalt senest den 31. maj iflg. vedtægterne
Såvel bestyrelsens beretning som kassererens regnskab for 2006 blev enstemmigt vedtaget.
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Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag vedr. støj fra forskellige havemaskiner, til dette kom bestyrelsen med et modforslag der var mere præciseret
Her gik der en heftig debat i gang, et par kommentar til ”Indkomne forslag” var:
Det indskrænker vores frihed, jeg er modstander af sådanne noget
Kan man ikke lage nogen relevante regler, dette kunne bestyrelsen gøre til næste generalforsamling.
Kan man ikke bare tage hensyn til hinanden, det med regler er der ingen der overholder.
Vi er i gang med at renoverer vores hus, det forslag der ligger vil forhindre at vi kan gør noget, jeg er
modstander af de forslag, man burde kunne snakke sammen.
Kunne man ikke lave et regel sæt og prøve at koordinere det med de andre vænger, hvis de ellers har sådanne
regler, sådan de er ens lydende. Åndsvage regler – hold til sundfornuft.
Begge forslag trækkes.
Forslag fra forsamlingen at bestyrelsen prøver at få lavet en skrivelse med henstillinger og rundsender denne.
Dette var der tilslutning til.
Herefter valg: bestyrelsen har følgende sammensætning:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant 1
Bestyrelsessuppleant 2
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

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

Til sidst kom vi til eventuelt.
vedr. gratis jord (muld), de 4 container der er opstillet bør spredes bedre, for vores vedkommen var der langt til
en. Når men har en 3 hjulet cykel er det svært for ikke at sige umulig at komme igennem de bomme der er opsat
ved udgangen til stierne, kan i ikke tage en snak med kommunen.
Det er det samme med en bred barnevogn, den kan heller ikke komme igennem
Svar fra formanden: Vi tag det op med kommunen.
Gert kunne oplyse at der igen i år vil blive en bustur, denne gang vil den gå til Helsingør hvor vi vil tage færgen
frem og til bage, mens vi får en lille frokost, derefter skal vi ud og se lidt kultur. Der vil blive udsende
information omkring dette, datoen er den 10. september 2006
Dirigenten Leif Baunstien takker generalforsamlingen for god ro og orden og overlader det sidste ord til
formanden.
Formanden takkede for denne gang og så var der Vin, øl vand og oste bord.
Dirigenten takker generalforsamlingen for god ro og orden og overlader det sidste ord til formanden.

Søndag den 10. 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.
Refereret af,
 Thomas Guldager
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