Grundejerforeningen
Pilegården

Referat fra generalforsamlingen den 12. april 2016,
samt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
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Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
12. april 2016 kl. 18.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
37 parceller var repræsenteret, i alt 60 personer
Valg af dirigent
Poul Erik (116) blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede indkaldelsen var udsendt rettidig, og at generalforsamlingen derfor var
lovlig og beslutningsdygtig.
Til stemmeudvalg: Pia (185A) – Rikke (87) – Mogens (22)

Beretning for 2015
Så skriver vi 2016 og holder igen generalforsamling, vi har ligget lidt stille det forgangne år.
Lidt har vi dog fået ordnet i årets løb. Der har været nogle grimme huller i vejen som vi har fået
kommunen til at lappe, det kan dog undre mig lidt, at det er nødvendigt at ringe til kommunen, når
Park og Vej dagligt bruger vejene.
Vi har langt om længe, efter at have rykket kommunen i flere år, fået kommunen ud og kikke på
kloakken ved nr. 22. Et par dage før, rendte Benny Strand og jeg rundt og ledte efter riste med en
metalsøger, lidt sjovt da vi begyndte at grave, en enkelt borger stoppede op, og jeg fortalte vi ledte
efter nogle nye guldhorn, vi fandt dog kun et knækket vejskilt, men det lykkedes os da at finde et
par tildækkede riste, og efterfølgende var kommunen ude og kikke sammen med Benny, Poul-Erik
og Finn, så må vi se om der sker yderligt vi er jo tålmodige.
Der er i årets løb blevet rettet op på nogle flere fliser, men der er stadig langt igen, men der sker dog
noget hen ad vejen. Den lille græsplet ud for nr. 71 er langt om længe blevet flisebelagt, det har
kostet kamp, men når vi vinder krigen til slut, er det jo det hele værd.
Vi har fået fjernet buskene i den ”rigtige” ende af Pilegårds Vænge, jeg ved ikke om I kan huske, at
kommunen sidst gang havde fået vendt kortet på hovedet, så buskene var blevet fjernet ned i enden
med de lave nr.
Vi er blevet inviteret til et møde om støj fra motorvejen, og her har vi sendt 4 repræsentanter fra
vores Grundejerforening.
Ja og så slutter jeg som formand. Når det begynder ikke at være sjovt mere, så skal man stoppe, og
det er så det jeg gør. Jeg har nu været formand i flere perioder, og der trænger til at komme nye
kræfter til med nye ideer, heldigvis fortsætter flertallet i bestyrelsen og da de er ”erfarne rotter” vil
den nye formand og bestyrelsesmedlem få alt den opbakning som de kan ønske, så jeg vil sige held
og lykke fremover, det har været sjovt, og jeg har lært en masse søde menneske at kende.
Jeg vil takke bestyrelsen for godt samarbejde og nogle sjove timer.
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.
Et par spørgsmål omkring kloark og om det koster grundejerforeningen penge, der blev svaret at det
er en komunal opgave, herefter blev beretningen godkendt.
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Regnskabet blev gennemgået.
Et par spørgsmål til regnskabet:
Hvad dækker beløbet til ”betyrelsesmøder” svaret er, der har været ca. 5 møder om året og så er der
julefrokost for alle der har tilknytning til bestyrelsen med ledsager
b. Kontingentfastsættelse
Kontingent blev fastsat til uændret kr. 200.
c. Administrationsgebyr
Administrationsgebyr (rykkergebyr) blev fastsat til uændret kr. 50.
Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev følgende:
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Vakant
Robert Hansen
Thomas Guldager
Leif Passer
Finn Henriksen
Poul Erik Snoer
Kim Tingleff

PGV 136
PGV 193
PGV 70
PGV 71
PGV 116
PGV 97

Valg af revisor
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Mona Kock
Egon Madsen
Benny Strand

PGV187
PGV 32
PGV18

4353 4253
2062 4268
4245 4645

Referenten Thomas Guldager vælger på dette tidspunkt at forlade generalforsamlingen, med den
begrundelse at der ikke er nogen der ønsker formandsposten – så giv besked hvad I beslutter jer for.
Eventuelt:

Dirigenten Poul Erik Snoer konkluderer at der skal indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling
inden for de næste 2 måneder med 1 punkt på dagsorden: Valg af formand
Email til bestyrelsen:
Email til webmaster:

bestyrelsen@pilegaardsvaenge.dk
mail@thomasguldager.dk

Husk at tilmelde jer til vores Nyhedsbrev på hjemmesiden
www.pilegaardsvaenge.dk
Referent: Thomas Guldager
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:
Da vi på vores ordinære generalforsamling ikke fik valgt en formand og der ifølge
vores vedtægter skal vælges en formand – Indkaldes der til en ekstraordinær
generalforsamling.

25.maj 2016 kl. 19.00 i Festsalen på Vibeholmskolen
Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Valg af formand

vel mødt, Betyrelsen

PS: Der er ingen serveringEn opfordring om, at snakke med naboer, genboer og andre bekendte og ubekendte på vejen om at
stille op til formandsposten.
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