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9. april 2017 – @Thomas Guldager

Referat fra generalforsamlingen den 25. april 2017
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Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
25. april 2017 kl. 18.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
25 parceller var repræsenteret, i alt 46 personer
Valg af dirigent.
Thomas Guldager (193) blev valgt. Godkendelse af generalforsamlingen samt oplæsning af
dagsorden.
Indbydelsen er blevet runddelt den 31-03-2017
Da punkt 5 blev oplæst var der ingen forslag, et af medlemmerne nævnte at han havde sendt et forslag.
Dirigenten har ikke fået oplyst dette fra bestyrelsen og måtte suspendere generalforsamlingen for at
finde ud af dette. Er der et forslag eller ikke. Efter at have talt med det medlem, der mente at han
havde sendt et forslag, konstaterede dirigenten at der ikke er et forslag men det emne det omhandlede,
kommer under beretningen og kunne diskuteres der – Generalforsamlingen genoptages herefter.

Beretning for 2016
Beretning for året 2017 bliver ret tynd da der ikke er sket så meget.
Bestyrelsen har rettet nogle få henvendelser til kommunen om huller i vejene. Disse er hurtigt repareret.
Der er dog allerede nye huller – Det er et område bestyrelsen hele tiden arbejder på.
Grundet for få parkeringspladser i ”den gule by” har vi fået problemet flyttet til indkørselsvejen i vores
grundejerforening. Parceller ud til indkørselsvejen har ikke været glade og bestyrelsens henvendelse til
kommune har efter ca. 5 uger resulteret i parkeringsforbud. Der er vist kun en enkelt parcel, som ikke er
tilfreds med løsningen.
De fleste har nok læst om mulige løsninger på støjproblemer fra motorvejen i vores lokalaviser. Kommunen
varetager problemet og vi er begrænset til kun at kommentere resultatet.
Vi har efterfølgende fået en reaktion om støj fra Ishøj Stationsvej og behov for støjværn/ reduceret hastighed på
vejen også er et ønske. Dette er ligeledes et område bestyrelsen arbejder videre på.
Denne bestyrelse har valgt at droppe fælles spisninger i 2016 – 2017, - delvist fordi andre end bestyrelsen
ønskes inddraget, hvis dette skal genoptages.
Thomas gennemgik informationen fra mødet med kommunen vedr. fællesantennen.
Det er oplyst at der kommer information ud fra kommunen,
Vi har et stort Jubilæum den 11. september 2018 (50 år)
Vi modtager gerne forslag til jubilæet og frivillige til at gennemføre arrangementet.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.
Det blev nævnt at det er ikke fordi man er utilfreds men at der er sat parkering forbudt skilte op på stamvejen,
men det ene skilt er lige uden for et køkkenvindue, er det muligt at få det flyttet ca. 3meter den ene vej.
Der har været et stort problem med parkering på stamvejen, så derfor har bestyrelsen taget kontakt til
kommunen med et ønske op at sætte parkerings forbudt skilte op – det er kommunen og politiet der har bestemt
hvor og hvor mange skilte der skal være.
Vi kan godt se at det er irriterende at se på et skilt – vi har talt med kommunen og de ønsker at der skal være en
evaluering om 6 mdr. – Bestyrelsen vil følge op på dette.
Der var et par enkelte spørgsmål mere til dette emne –
Herefter blev beretningen godkendt.
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Regnskabet blev gennemgået.
a.Regnskabet blev gennemgået – her var der ingen spørgsmål
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

Christen Koch
Robert Hansen
Thomas Guldager
Finn Henriksen
Leif Passer
Pia Andersen
Hans Juul

PGV 187
PGV 136
PGV 193
PGV 71
PGV 70
PGV 185A
PGV 95

Valg af revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Egon Madsen
Benny Strand

PGV 32
PGV18

4373 0211
4353 4253
2062 4268
4245 4645

Eventuelt
Dirigenten oplyste, at der ikke kan vedtages noget under eventuelt men lidt spørgemål om løst og fast
Der var spørgsmål om fortove, huller i vej og løse brosten ligeledes om træbeskærning på vores
stamveje – Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen.
Der er jubilæum (50 år) i vores forening til næste år (11.september 2018) Der er penge på en konto til
et arrangement – er der nogen der har lyst til at være i et ”fest udvalg” kontakt Thomas Guldager
mail@pilegaardsvaenge.dk - Der er ikke fast sat nogen dato

Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til formanden.
Formanden takkede Thomas Guldager for god ledelse af generalforsamlingen.
Herefter var der som sædvanlig en lettere anretning og lidt til ganen.

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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Facebook
Der er en Facebook-gruppe med navn
”Pilegårds vænge, Ishøj”
Det er en side som nogle af vores medlemmer har oprettet
Det skal bemærkes, at det er IKKE bestyrelsen der står bag
denne – det er privat personer.
På denne side skrives der om stort og småt – er der nogen
der ser noget, er der noget mistænkeligt osv osv..

Sikringsnettet
som nu har været igang i 6 år i Pilegårds Vænge.
Se mere på: www.sikringsnettet.dk

Følg med i hvad der sker i din
grundejerforening på hjemmesiden:
www.pilegaardsvaenge.dk
Herfra kan du sende mail til bestyrelsen og
abonnere på grundejerforeningens nyhedsbrev.
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