Grundejerforeningen Pilevangen
Generalforsamling lørdag d. 13. juli 2019
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslog Per Therkelsen, som blev valgt. Per konstaterede, at generalforsamlingen er
lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter.
Punkt 2: Formandens beretning om foreningens forhold
Først velkommen til generalforsamlingen for 2018/19 som også vil være min sidste i bestyrelsen
da jeg har siddet i 6 år. Året kan betragtes som meget roligt men jeg har alligevel 4 emner jeg vil
nævne i min beretning:
Første emne er broen. Efter 17 år kunne den gamle bro ikke mere og foreningen har som aftalt på
generalforsamlingen sidste år investeret i en ny bro. Vi havde sidste år regnet med en ca. pris på
en ny bro på ca 35-40.000 kr. Prisen blev lidt højere nemlig 43.000 kr. På grund af meget dårligt
vejr i den weekend hvor broen skulle sættes op er de sidste fag dog endnu ikke sat på broen. Vi
håber dette kan ske når vejret tillader. Desuden er broens gulv lidt rug så hvis nogen har tid og
lyst skal gulvbrædderne slibes let. Sidst om broen vil jeg gerne takke de mange der mødte op de
to dage hvor broen blev sat op – jeg talte ikke men jeg tror 20-30 personer var forbi. Håber også
mange vil møde op til bronedtagningen.
Det næste emne er omkring tilkørselsforhold til området. Som I nok har bemærket har
Elmevangsvej sat skilte op hvor der henvises til at benytte Pilevangsvej ved færdsel til Strandvejen
og Engvejen. Bestyrelsen synes dette er en god løsning da der har været meget tung trafik til og
fra vores område igennem Elmevangsvej. Ifølge beboerne på Elmevangsvej har dette betydet en
del udgifter til deres vej som de er relativt få til at betale.
Endnu engang vil jeg også gerne sige tak til Hans Madsen for at have holdt vejene pæne. Jeg
forstår at Pilevangsvej led lidt under det heftigere regnvejr i starten af i år, men det er desværre
ikke muligt at hælde grus på vejen når det regner så meget da gruset vil skylle væk. Prisen for
vejen har været ca 10.000 kr hvilket er ret normalt.
Som 4. punkt vil jeg nævne foreningens nye telt. Blot for at repetere fra sidste år har bestyrelsen
besluttet at det fremover også vil være muligt at leje foreningens nye større telt. Teltlejen vil være
500 kr. Teltleje sker ved at kontakte bestyrelsens kasserer samt Allan og Ingelise på
pilebo1@os.dk. Lejer skal levere teltet tilbage i samme tilstand som de modtog det!
Med disse ord vil jeg slutte min beretning, og håber på en god og hyggelig foldfest her i aften
samt leg på folden fra 15-17 for dem der har lyst til det. Bestyrelsen har besluttet, at gentage
successen fra sidste år med helstegt pattegris. Slagteren tilbereder grisen hjemmefra og kommer
med den og skærer den ud ca kl 18. Alle bedes medbringe tilbehør til den fælles buffet.
Med de ord vil jeg slutte min beretning og håber, vi får en god generalforsamling og ikke mindst
en hyggelig eftermiddag og aften.
Jakob Brink

Formandens beretning blev godkendt.
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Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt. Pga investering i ny bro blev resultatet for for 2018/2019 et underskud
på 35.242 kr. Foreningens kassebeholdning var 83431 kr
Punkt 4: Indkomne forslag
a. Ridning forbud i Pilevangen for ikke-medlemmer af Grundejerforeningen (Forlsag ved
Tove Tonnesen, Engvejen 13). Flere gode input og det blev besluttet at det er bedre at
indgå i dialog med rytterne og bilister mfl. der ikke færdes ansvarligt i området.
Forslaget om ”Ridning forbudt” blev trukket.
b. Forslag om at investere i en hjertestarter til placering ved folden (Forslag ved
Carsten Olsen, Strandvejen 27). Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at få en
hjertestarter finansieret fx af tryg Fonden. Hvis ikke det er muligt fik bestyrelsen
bemyndigelse til at købe en hjertestarter. Det vurderes at en sådan koster godt 10.000 kr
plus løbende drift.

Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag.
Generalforsamlingen besluttede, at fastholde nuværende ordning med dobbelt bidrag for
fastboende. Kontingentet forbliver uændret. Betaling senest den 15. august - husk at
påføre adresse.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen
Jakob Brink har været i bestyrelsen i 6 år og kunne ikke genvælges. Lotte Buchbjerg blev valgt til
bestyrelsen.
Tove Tonnesen var på valg og modtog genvalg. Tove blev genvalgt.
Punkt 7. Valg af suppleant
Anne Birthe Rasmussen blev valgt til suppleant.
Punkt 8. Valg af revisor
Sven Madsen var på valg og modtog genvalg
Punkt 9. Eventuelt.
1) Det blev foreslået at hybenroser skal klippes ned. Som diskuteret i generalforsamlingen for
2016/2017 er grundejere velkomne til at klippe hybenroser ned. Der må ikke benyttes gift
til at bekæmpe hybenroserne (det er forbudt at benytte gift på Folden i det hele taget!).
Bestyrelsen vil i øvrigt undersøge problemet og hvad prisen vil være for at få fjernet
hybenroserne.
2) Det blev foreslået at der skal slås græs på Folden. Der var opbakning til at de der har lyst
kan fortsætte med at slå fællesarealerne med jævne mellemrum og at de der har lyst kan
slå Folden to gange årligt i foråret og i efteråret.

Kommentarer til generalforsamlingens referat fra bestyrelsens møde 20.juli 2019.
ad pkt 6 Bestyrelsen har valgt Lotte Buchbjerg som formand
ad pkt 9.2 Bestyrelsen henstiller at græsslåning foretages eller aftales på de to arbejdsdage i
forbindelse med hhv. broopsætning i maj og bro nedtagning i september.
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