Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
5. april 2011 kl.19.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
Der var 38 parceller, 57 personer repræsenteret.

Der blev budt velkommen og en dirigent (Mogens Hansen) blev valgt,
herefter kom bestyrelsens beretning:
2010/2011 har været et meget travlt år, så de få timers bestyrelsesarbejde der var lagt op til, da jeg sagde ja til at
blive formand, er slået med mange længder, dette gælder jo også bestyrelsen, der har gået til arbejdet med krum
hals, og altid været villig til at stille op til opgaver og alle mine skøre ideer tak for det. Jeg kan ”berolige” med
at jeg har mange flere ideer på lager.
På sidste generalforsamling fortalte jeg om, at jeg på baggrund af det møde, jeg havde haft med formændene i
Vibeholms Vænget og Ørnekærs Væng var blevet opmærksom på, at Viggo Petersen i Ørnekærs Vænge havde
udviklet et internt alarmsystem, og at det måtte kunne udvikles yderligere.
Næppe var generalforsamlingen forbi, før Benny Strand meget forsigtigt sagde, at det ville han da gerne være
med til at udvikle, og så skal jeg love for at der kom gang i sagerne. Der gik ikke lang tid før konceptet var på
plads. Den 9. november afholdt vi fællesmøde på Vibeholmskolen og der kom ca. 118 personer der var
interesseret, de første alarmer var installeret inden jul og så er det gået slag i slag.
Der bliver løbende afholdt alarmmøder hjemme hos mig. Samtidig er Benny der som ”et søm” hvis der er tvivl
hos det enkelte medlem om, hvordan man skal gøre. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange timer han og Viggo
har brugt på projektet indtil dato, men det må være et imponerende antal der er tale om. Der er virkelig tale om
ildsjæle. Mere vil jeg ikke fortælle om dette, det skal Benny selv have lov til senere, men jeg vil dog ikke
undlade at sige tak for indsatsen.
Det næste tiltag var vores loppemarked der blev afholdt på Vibeholmskolen den 05.09.10 i strålende solskin.
Der var solgt 42 stadepladser, det må siges at være et pænt tal. Skolebetjenten var behjælpelig med alt mellem
himmel og jord, og har lovet at være med igen i år, for selvfølgelig skal vi da have loppemarked i år, det bliver
den 26.06.11
Stadepladserne bliver lidt dyrere i år, da vi havde et lille underskud sidst år, så i år bliver det kr. 50 for
medlemmer af de tre grundejerforeninger, og kr. 100 for dem der kommer ude fra. Det er stadig billigt så vi
håber der kommer endnu flere i år.
Sommerturen gik gennem det gamle København i selskab med Jens Mandal. Vi var også på Christiansborg og
så Nørgaard Gobeliner og vi fik SUPER mad i Riz Raz, den kan anbefales, vi fik meget ros for vores tur.
Loppemarked og sommerturen kan I læse meget mere om på vores hjemmeside.
Vi er allerede på banen med sommerturen i år. Det bliver lørdag den 10 sep., og turen går til Christianshavn,
igen med Jens Mandal som guide.
Hjemmesiden kan anbefales, der står mange gode ting, og I kan abonnere på nyhedsbreve.
Thomas har virkelig gjort et godt stykke arbejde, og han vil senere fortælle om mulighederne på hjemmesiden.
Vi har også haft møde med kommunen (referatet ligger på hjemmesiden) men kort kan jeg da fortælle, at de har
lovet en fartmåling på vores vænge. Vi har også efterlyst mere skiltning, da det ikke er nemt fra voldstien, at
finde ud af hvor man er. Kommunen har lovet at undersøge om vi kan få nogle ”her står du” skilte, da mere
udvidet skiltning er for dyr. Denne løsning vil vi være tilfredse med.
Vi er også blevet lovet, at vi kan få to bomme gjort bredere, så barnevogne, og cykeltrailere nemmere kan
komme igennem til og fra voldstien. Samtidig har kommunen strammet op på reglerne om affald på vores veje,
så hvis I observerer at der ligger affald i længere tid på offentlig vej så kontakt os. Der vil også blive set på
fortovs fliser o.lign så vores vænge igen bliver pænt at kikke på. Sidst år blev der klippet kanter og det pyntede
gevaldigt.

Alt i alt var det er meget positivt møde, der langt oversteg hvad jeg havde forventet. Vi skal have
opfølgningsmøde med kommunen her i foråret, hvor vi vil holde dem op på løfterne til os.
Jeg har i sidste uge kontaktet kommunen vedrørende den kreativitet der er sket på vores vej nr. I har måske
bemærket, at en del af nr. er overmalet. I tilfælde af, at der bliver brug for et udrykningskøretøj, kan det sinke
nogle kostbare sekunder. Kommunen har lovet at gøre noget ved det snarest.
Igen i år har vi bestilt jord, den vil komme lige op til påske.
Men som sagt, der bliver løbende lagt ind på vores hjemmeside som jeg synes I skal gå ind og kigge på.
Omkring Økonomien gennemgik kassereren Finn Henriksen regnskabet.
Formuen pr. 31. december 2010 - kr. 28.791,72

Det foreslås at kontingentet på kr.100,00 pr. år bibeholdes i år 2011
Kontingentet skal være betalt senest den 31. maj iflg. vedtægterne
Såvel bestyrelsens beretning som kassererens regnskab for 2010 blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag:
Der var forslag til ændringer af vedtægter, nogle blev stemt igennem og andre ikke.
Bestyrelsen blev pålagt frem til næste generalforsamling at genne gå de gamle vedtægter og få dem opdateret.
De fremlægges på næste generalforsamling.
Bestyrelsen har følgende sammensætning:
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Thomas Guldager fremviste en ny hjemmeside til vores grundejerforening (www.pilegaardsvaenge.dk)
Hvilke muligheder der kunne være, hvad skal vi bruge den til, hvordan kan man styre den og hvad skal der
være på den.
Der var ligeledes gennemgang af det alarmanlæg som grundejerforeningen tilbyder
E-mail til bestyrelsen: bestyrelsen@pilegaardsvaenge.dk
E-mail til webmaster: mail@thomasguldager.dk
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

