Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
29. april 2008 kl.19.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
Der var 41 parceller, 64 personer repræsenteret.
Dagsordenen, der var udsendt på forhånd, blev efter valget af dirigenten godkendt af generalforsamlingen,
Kommentar fra sidste generalforsamling samt opfølgning:
Jeg fortalte sidste år at det nok var sidste gang jeg aflagde beretning, da vi havde sat vores hus til salg.
Det skulle gå anderledes det er stædig ikke solgt
Der er ikke de store ting at komme med, og siden sidste generalforsamling ingen store ting som bestyrelsen
skulle tage sig af.
Renholdelse af området har der ikke været noget at råbe hurra for i det år der er gået. Det gælder græsslåning fjerne ukrudt – i det hele taget at holde det pænt som for 20-25 år siden. Intet svar trods telefonopringninger
m.m. før end for 3 uger siden hvor jeg fik en opringning fra Park og Vej om møde i Pilegårds Vænge, hvor vi
skulle besigtige hele området. Fik følgende ud af mødet: fortov rettes, hajtænder friskes op, rabatter der
forsvinder, træer der fældes på grund af sygdom (kræft – smitte til andre træer af same sort)
Salg af ejendomme er jo, som i ved, næsten gået helt i stå, så vi kan højst notere 2 stk.
Sommerturen havde vi den 9. september med bussen fyldt næsten op. Vi kørte til Køge Miniby for rundvisning.
Vi kørte igennem Præstø for at se den gamle gade hvor der optages mange film, hvor vi gjorde holdt ved
Præstekilde Kro for en dejlig søndagsbuffet for til sidst at enden på Nyord som er et helt specielt sted, hvor biler
er forbudt og alt ligger stille. Der sluttede vi af med kaffe. På hjemturen pause med øl/ vand.
Muldjord har vi fået gratis i flere år. I år ikke det store resultat med afhentning af muld.
Vi har den 13.september 40 års jubilæum/ fødselsdagsfest. Har været 25-30-35 og nu 40 år.
Vi har nu aftalt med de hvide svaner i Karrebæksminde lørdag den 13.september. Ankomst kl. 18:30 til en
velkomstdrink med efterfølgende 3-retters menu.
Efter middagen spilles der op til dans – hjemkomst til Ishøj kl. 24.
Der er skåret på vores poser til haveaffald og har fået en grøn vogn mere – til aviser. Med hensyn til storskrald
og haveaffald er mange slemme til at sætte det ud optil 8 dage før afhentning. Jeg har set flere 14 dage før og jeg
synes personligt, at det ikke ser pænt ud. Vil blive omtalt i skrivelsen der sendes ud.
Haveaffald om tirsdagen, allerede lørdag begynder man at sætte sække ud ved vejen. Nu skal poserne være klare
så de kan se hvad der er i dem.
Til slut i min beretning vil jeg sige tak til jer der er mødt op i aften og tak til vore revisorer som troligt holder ud.
Tak til mine bestyrelsesmedlemmer og suppleant for det år der er gået.
Gert Pedersen
Et par kommentar til beretningen var:
o
o
o
o
o

Har man fra bestyrelsen side snakket om at få en hjemmeside op og stå.
Det ville være en god ide hvis forsamlingen ville tage stilling til, om det der er behov for en
sådan hjemmeside
Hvordan går det med anfaldt på vores veje..
Info fra hjemmesiden ville være godt
Med en hjemmeside kunne man også informerer om feks. rotter i området eller andet. Der kunne
være en mail gruppe, man kunne tilmelde sig til eller info fra nabo til nabo

Svar:
Vedr. hjemmeside: Bestyrelsen har haft det oppe og i første omgang fravalgt det, men vi vil gerne tage det op
igen. Omkring anfaldt, vil vi kontakte kommunen igen
o
o

Jubilæumstur er meget dyr og er bestemt ikke for børn.
Vedr. vores træer og den sygdom der er i dem, så vil jeg lige sige at det kan smitte fra træ til træ
og det il sige at det kan komme ind i vores haver.

Svar:
Arrangementet er mest for voksne, men hvis der er nogle der vil arrangerer noget hvor børnene kan være med,
vil vi gerne støtte op om det og betale for det.
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Omkring Økonomien gennemgik kassereren Egon Madsen regnskabet
Ingen spørgsmål.
Det foreslås at kontingentet på kr.100,00 pr. år bibeholdes i år 2008
Kontingentet skal være betalt senest den 31. maj iflg. vedtægterne
Såvel bestyrelsens beretning som kassererens regnskab for 2007 blev enstemmigt vedtaget.

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
Finn Henriksen
Mogens Eichen
Børge Nielsen
Leo Hartwich

Til sidst kom vi til eventuelt. Her var der ingen bemærkninger

Dirigenten Mogens Hansen 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.
Der vil senere på sommeren blive udsendt mere information om turen samt tilmelding og pris.
Refereret af,
 Thomas Guldager
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