Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
11. april 2007 kl.19.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
Der var 29 parceller (50 personer) repræsenteret.
Dagsordenen, der var udsendt på forhånd, blev efter valget af dirigenten godkendt af generalforsamlingen,
Mødet kunne herefter gå i gang.
Kommentar fra sidste generalforsamling samt opfølgning:
vedr. hussalg med mange beboer, er der ikke kommet et endelig svar fra kommuner, ejendomsmæglerne i
området har fået besked på at tænke sig om. Omkring sne rydning har der været nogle klager, når man lige har
ryddet sne så kommer kommunen og skubber sneen op på fortovet igen. Farten i Pilegårde Vænge, det er et
politiet der skal tage stilling til dette, kommunen er ikke interesseret i at op sætte chikaner. Der er hajtænder i
begge ender af stamvejen, de har desværre ikke den store effekt.
Der har ikke været så meget i det forgangen år, der har været nogle udtagelser vedr., byggeri og udvidelser af
udestuer. Omkring opsætning af paraboler, dette er ikke ulovlig.
Vi har igennem året klaget flere gange over renholdelsen af området, særlig græsslåning som har været under al
kritik.
Vi har igen været på en bustur, det var den 10. september hvor vi var på Teknisk Museum i Helsingør, der efter
fik vi frokost på færgen Tycho Brahes for til sidst at slutte med kaffe ved Tegners Museum.
Som flere nok har set har jeg sat mit hus til salg og ingen ved hvornår det bliver solgt. Bestyrelsen har bedt mig
blive som formand til huset er solgt, dette har jeg indvilget i, så måske er der til næste år en ny formand.
Herefter et lille tilbageblik på de 32 år som formanden har været i bestyrelsen.
I starten var det antenneforeningen der tog arbejdet, der blev holdt juletræ for børn og voksen, der var Stc. Hans
aften med is, øl og sang. Siden var det støjvolden der var til debat. Vores dejlige rødgran blev udskiftet med
japanske kirsebær træ. Vi har holdt 25 - 30 - 35 års jubilæum og mange andre emner har været diskuteret.
Til slut vil jeg sige tak for fremmødet her, tak til revisorerne de holder stadig ud, en stor tak til bestyrelsen for et
godt samarbejde
Gert Pedersen
Et par kommentar til beretningen var:
Der blev nævnt noget omkring at du (Gert, formand) får besked når nogle skal ud- eller tilbygge,
er det sådan at i(bestyrelsen, formanden) skal godkende dette.
Svar fra formanden: Nej- vi får bare information omkring dette, der er nabohøring.
Tak for en god beretning og for de år du har lagt i dette.
Støj fra motorvej, er der noget nyt omkring anfaldt
Svar fra formanden: Nej- men det er noget vi løbende holder os orienteret om.
Omkring Økonomien gennemgik kassereren Egon Madsen regnskabet
Der var et enkelt spørgsmål: Fylder busturen ikke lige lovlig meget i regnskabet
Svar: Man skal huske at trække bruger betalingen fra, udgiften er faktisk på en bus.
Det foreslås at kontingentet på kr.100,00 pr. år bibeholdes i år 2007
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 ingen, derefter gik man over til de valg der var.
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.
Som almindelig information så skal de siges at Shell fremover lukker kl. 24.00, så kan det være at vi får natte ro.
Det blev også nævnt at der stædig er problemer med parkering at trailer og lastvogne steder de ikke må holde,
regler er blevet udsendt, man kunne måske gøre det igen.
Der er opsat er ”Parkering Forbudt” skilt op v/ nr 60, kunne man ikke få sat nogle op andre steder.
Da der er en brandvej der hvor skiltet er det nødvendig.

Gert kunne oplyse at der igen i år vil blive en bustur. I 2008 er der 40 års jubilæum.
Dirigenten Børge Nielsen 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.
Der vil senere på sommeren blive udsendt mere information om turen samt tilmelding og pris.
Refereret af,
 Thomas Guldager
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