Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
29. april 2009 kl.19.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
Der var 34 parceller, 51 personer repræsenteret.
Dagsordenen, der var udsendt på forhånd, blev efter valget af dirigenten godkendt af generalforsamlingen,
Kommentar fra sidste generalforsamling samt opfølgning:
Formanden startet med at fortælle at det bliver hans sidste beretning, da han trækker sig som formand efter 34 år
i bestyrelsen hvorfra de 25 år er som formand.
Her efter et par hjerte suk og et ønske til alle i Pilegårds Vænge om at respekterer de regler der i
grundejerforeningen vedr. udstilling af storskrald, skraldebøtter der bliver stillet ud alt for tidlig, ligesom larm og
støj fra de små hjemme værksteder ikke over stiger unødig niveau.
Hastigheden på køretøjer på stamvejen er stædig for høj – er der noget vi kan gøre -.
Nu hvor der er kommet et nyt stort varehus på den anden side af motorvejen, er den gamle ide om en cykelsti
igen opstået, det er et ønske fra byrådet at den kommer i løbet af 2010, efter at broen er blevet renoveret.
I september måned var der 40 års jubilæum hvor der var ønske om at afholde det på de hvide svaner i
Karrsbæksminde. Der var ikke den store tilslutning til et sådanne arrangement så det blev aflyst, dog afholdte
men en mindre tur, som en skovtur. Det var hyggeligt.
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.
Jeg overlader hermed beretning til forsamlingen.
Gert Pedersen
Omkring Økonomien gennemgik kassereren Egon Madsen regnskabet
Ingen spørgsmål.
Det foreslås at kontingentet på kr.100,00 pr. år bibeholdes i år 2009
Kontingentet skal være betalt senest den 31. maj iflg. vedtægterne
Såvel bestyrelsens beretning som kassererens regnskab for 2008 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

Inger Østergård
Peter Kay
Finn Henriksen
Thomas G. Jensen
Anna Foged
Leif Baunstien
Betina Jensen
Mogens Eichen
Børge Nielsen
Leo Hartwich

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.
Inger Østergård takker for valget, og med fine gaver siger tak for en stor indsats til Gert Petersen og Egon
Madsen for de mange års arbejde i bestyrelsen.
Fra de fremmødte var der stående bifald til den afgående Formand og Kasserer.
Lidt debat frem og tilbage om bla. storskrald, parkering på stamvejen, vores træer og buske til knækkede fliser
og asfalt.
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.

Refereret af,
 Thomas Guldager
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