Grundejerforeningen Pilevangen

Referat af Generalforsamlingen
Lørdag d. 11. juli 2020
kl. 10.00 i teltet i ’Folden’
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
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Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
a) Ændring af regnskabs perioden v. Tove Tonnesen
b) Arbejdsfordeling til Skt. Hans aften v. Roland Nowarck
c) Ansøgning om bredbånds forbindelse v. Bestyrelsen
Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Ad pkt 1) Per Therkelsen blev valgt til ordstyrer.
Ad pkt 2) Formandens beretning
Velkommen til Generalforsamlingen 2020, som er min første som formand da jeg jo
blev valgt ind sidste år. Til de af jer der ikke kender mig – hedder jeg Lotte Buchbjerg
og har hus på Engvejen 3.
Ikke bare i den store verden men også her i Pilevangen har året været ret
usædvanligt – vi har haft usædvanligt meget regn og så kom der Corona.
Corona, som gør vi i dag sidder med ca 1 m afstand (medmindre man er fra samme
husstand) og at vi iaften til Foldfesten har valgt at sløjfe buffeten – og alle skal
derfor selv skal tage mad med. Man kan selvfølgelig altid aftale at dele med familie
eller andre tætte venner….. vi sætter borde op i eftermiddag og alle tager stole, mad
og drikkevarer med.
Først vil jeg fortælle om hvad der er sket på følgende 5 punkter
1. vej
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2.
3.
4.
5.

affald
hjertestarter
hybenroser
bro

Mht vejen – så medførte regnen at, vi har haft forholdsvis store udgifter til
reparation af vejen, det kommer Tove ind på lige om lidt. Der var både sidste
sommer, i efteråret og vinteren en del biler der endte i grøften – hvilket bl.a. betød
at vejen måtte repareres – jeg vil i den forbindelse gerne sige tak til alle der har
hjulpet med at reparere vejen, trække biler fri og grave kanaler ud. Her kigger jeg på
Roland – men også alle jer der husker at minde jeres gæster/håndværkere etc. om
at der kun kan være en bil på vejen ad gangen – vi ved det jo godt selv men GLS,
Hejm-Is bilen, VVS-manden og selv Falck ved det ikke…
Vi har i år entreret med en ny ’vejmand’ – Bjarne Nikolajsen – som netop har trukket
Pilevangsvej over og også kan levere perlegrus og granitskærver til efteråret. Vi ved
ikke hvordan vejret arter sig den kommende tid men forventer nok en lign. Våd
efterår/vinter/forår. Derfor foreslår bestyrelsen at der ligges granitskærver på det
stykke af vejen som er mest udsat/oversvømmet.
Mht til affalds situationen dvs afhentningen. Har nogle af os – ved ikke om det er
alle – har fået et brev fra Middelfart Kommunes Affald og Genbrugs afdeling om at
den ’Fælles affaldsløsning’ var blevet udsat – status er (iflg. Karin Storkholm som er
projektleder på projektet) at pr. 1. okt. 2020 vil alle sommerhuse i kommunen ikke
længere have en affaldsbeholder ved deres hus – men være en del af en
fællesordning. Ordningen gør det muligt at sortere metal, glas, papir/pap, madaffald
og restaffald bl.a. for at forbedre ressource udnyttelsen.
Affaldsstationen bliver placeret i svinget ved Allan og Ingelise – men på samme side
som Rolands kartoffeludsalg – (jeg har et kort med placeringen – og det bliver lagt
på hjemmesiden snarest) kommunen har indgået aftale med bondemanden om at
bruge jordstykket og de afventer blot tilladelse fra Kyst inspektoratet. Der kommer i
alt 4 kuber (metal, glas, papir/pap, plastik) samt 3 beholdere til restaffald og
madaffald. Mad affalden kommes i små grønne poser som skal lukkes tæt.
Vi kan altså se frem til at mødes ved skraldestationen hver aften…. Men også at vi
undgå bøvl med at stille spanden rigtigt frem og ud – fylde for meget i – vi undgår
lugtgener langs vejen om onsdagen – have lejere der kommer til et nyt hus med en
fuld skraldespand – og vi undgår store lastbiler der kører på vores lille grusvej.
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Mht projektet omkring indkøb af en hjertestarter er det nu blevet muligt at realisere
dette da Jens Pedersen - som en del af sit nybyggeri har tilbudt at etablere strøm
forsyning til Hjerte starter boksen – TAK for det.
Mht diskussionen omkring rydning af hybenroser, som var oppe at vende på sidste
generalforsamling - så ligger der på Naturstyrelsen hjemmesiden diverse
retningslinjer og metoder til hvordan de mest effektivt kan bekæmpes – jeg ligger
nogle link ind på hjemmesiden www.pilevangen.dk umiddelbart ser det ikke nemt
ud – og så længe der ikke er direkte påbud om at fjerne dem…er det op til den
enkelte.
Afslutningsvist vil jeg gerne slutte af med at sige 1000 tak for en fantastisk hyggelig
dag med opsætning af broen – jeg ved ikke om det bare var mig eller generelt men
jeg synes at der var en rigtig god stemning og fik drukket kaffe med nogle nye
mennesker igen. Vi havde vejret med os – og der var rigtig mange hjælpere både
unge og mindre unge….nu har vi en flot lang bro som sagtens kan bære at blive
brugt meget mere - vi venter blot på vejret….Broen tages ned den 12. sept. Og vi
glæder os til endnu en hyggelig dag.
Ad pkt 3) Foreningens regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasseren og blev vedtaget uden yderligere
kommentarer.
Ad pkt 4) Indkomne forslag
a. Forslag fra Tove Tonnensen omkring udsættelse af regnskabsperioden med
begrundelse i manglende tid til revidering inden GF. Forslaget blev afvist idet det
ville kræve en ændring i vedtægterne og denne ikke var vedlagt forslaget. Det blev
dog aftalt at GF i 2021 afholdes en uge senere for at give lidt mere tid til
udarbejdelse af regnskabet og revision heraf.
b. Der blev af Roland Nowarck stillet forslag om oprettelse af en Skt. Hans båls
gruppe, som sammen skulle være ansvarlige for bålvagt om natten og evt. oprydning
af bålplads dagen efter. Bestyrelsen mindede om at Skt Hans bålet ikke er en del af
deres ansvarsområde og i princippet afvikles bål mm. af de grundejere, som er
tilstede Skt Hans aften. Efter diskussion blev det foreslået at de grundejere, som er
tilstede samt de der har ’bragt brænde til bålet’ – inden optænding bliver enige om
hvordan ansvaret for slukning, vagt, oprydning mm. fordeles således at ikke kun
Roland ligger vågen om natten.
3

c. Ansøgning om tilskud til bredbånd. De fleste grundejere har modtaget et brev i
eboks fra energistyrelsen omkring tilskud fra bredbåndspuljen i fbm tilslutning af
bredbånd for Pilevangsområdet. På energistyrelsens hjemmeside
www.ens.dk/bredbåndspuljen kan man bl.a. se om man er berettiget til tilskud –
hvis ikke kan man gøre indsigelse (inden 25. august 2020). Derudover er ordningen,
samt ansøgningsprocessen yderligere beskrevet. Da der var stor opbakning fra GF til
etablering af bredbånd i området, blev det vedtaget at der laves en samlet
ansøgning fra de grundejere som er interesseret. Ole Møller Nilsen fra Strandvejen
18?? vil sammen med bestyrelsen stå for udarbejdelsen af ansøgningen. De
grundejere, som ønsker at være med skal på et senere tidspunkt fremsende en
fuldmagt. Mere information herom via email senere. VIGTIGT: De grundejere som
IKKE var tilstede ved GF og ønsker at være med i den fælles ansøgning omkring
tilskud bedes inden den 1. September 2020 sende en mail herom til
(LB@pilevangen.dk)
Ad pkt 5) Det blev aftalt af fastholde vejbidrag og kontingent på hhv. 250,- kr. og
350,- kr. Bemærk det samlede beløb 600,-kr. (950,- for helårsbeboere) indbetales
senest d. 15. August til kontonr. 7621 1155304
Ad pkt 6) Claus Andersen samt Carsten Olsen var på valg – de modtog begge to
genvalg – og blev dermed valgt ind i bestyrelsen for de kommende 2 år.
Ad pkt 7) der var ingen på valg. Siddende suppleant er Anne Birthe Rasmussen
Ad pkt 8) Christian Meldgaard fra Strandvejen blev valgt ind som revisor. Derudover
er Sven Madsen revisor.
Ad pkt 9) – Eventuelt
Igen i år blev hastigheden på vores grusveje – både Pilevangsvej, Strandvejen og
Engvejen diskuteret – det var opfattelsen at ikke blot håndværkere etc. kører for
stærkt – det er også ’os selv’ der ikke overholder hastigheden på max 20 km/t –
Derfor opfordres alle til at overholde fartgrænsen.
Derudover blev det diskuteret hvorvidt man kan begrænse slid på vejen i forbindelse
med byggeri, renovering etc. hvor der typisk kommer store lastbilen med tunge
materialer. Det blev vedtaget at forslaget omkring en ekstra betaling i den
forbindelse tages op på næste generalforsamling.
VH Bestyrelsen
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