
Grundejerforeningen Pilevangen 

Referat af Generalforsamling  

Lørdag d. 17. juli 2021 

 kl. 10.00 i teltet i ’Folden’ 

 
Der var udsendt følgende dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning v/Lotte Buchbjerg Petersen 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Tove Tonnesen 
4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag 
6. Valg til bestyrelsen  
7. Valg af suppleant 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

 
Ad 1) Per Therkildsen blev valgt som ordstyrer. Generalforsamling blev erklæret gyldig indkaldt – 
dog anmodning om at indkaldelsen også bør fremgå af hjemmesiden næste gang. Det er taget til 
efterretning. 
 
Ad 2) Først vil jeg gerne for andet år i træk sige velkommen til Generalforsamlingen – denne gang 
2021. Til de af jer der ikke kender mig – hedder jeg Lotte Buchbjerg og har sommerhus på 
Engvejen 3.  

Siden sidst er der kommet 5 nye familier til, som jeg håber er tilstede og som jeg håber vil være 
med til lige at rejse sig og hilse på os andre. Det er dels familien på Strandvejen 9, det er familien 
på Engvejen 1, og tre andre familier på Engvejen  - Velkommen til jer alle og vi håber at i bliver 
glade for at være her. Hvis I har spørgsmål eller lign er I selvfølgelig velkomne til at kontakte 
bestyrelse enten når i møder en af os ’gamle’ eller sende en mail. 

2021 har lige som 2020 været præget af Corona. Denne gang var vi lidt mere forberedte og mange 
udnyttede muligheden for at gå i skole/arbejde ’hjemmefra’ fra sommerhuset - det fik ligesom 
noget ekstra værdi at have et sommerhus.  

Især da vi i juni fik etableret noget rigtig hurtigt fibernet af Energi Fyn. I den forbindelse vil jeg på 
bestyrelsens vegne og sikkert også en masse andre sige stor tak til Ole Møller Nielsen, som i 
efteråret gjorde et stort stykke arbejde med indsamling af bl.a. underskrifter og mailadresser til 
brug i den forbindelse – tusind tak for indsatsen Ole. 

I aften kl. 18.00 holder vi den årlige foldfest – igen i år har vi besluttet 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. 
Næste år håber vi at kunne diske op med helstegt pattegris og fælles salat buffet som jeg tror at 
der er mange der ser frem til.  

Der vil være rundbold for børnene kl 17.00 her på folden. 

Nå, men jeg vil gerne gennemgå hvad der er sket på følgende 5 punkter  

1. Vej  
2. Hjertestarter  
3. Bro og gelænder 
4. Affald  
5. Kommende opgaver 

VEJ - Heldigvis blev 2020 ikke nær så regnfuld som sidste år og vejen blev ikke oversvømmet. Jeg 
har ikke set så mange der er kørt i grøften i år og det tolker jeg som at alle har informeret 
håndværkere, gæster etc. om reglen om at holde tilbage for hinanden…. 

Bestyrelsen har i samarbejde med den nye ’vejmand’ – Bjarne Nikolajsen – besluttet at vejen 
overhældes med ral (ikke granitskærver) efter aftale og trækkes over 5-6 gange årligt. Der er 
kommet ny ral på hhv. Pilevangsvej, Engvejen og Strandvejen og vi i bestyrelsen synes at det er 
den bedste vej vi har haft længe. 

Vi ved ikke hvordan vejret arter sig den kommende tid men regner med at den nye ordning er 
mere stabil end tidligere. Bl.a. løbende vedligehold.  

HJERTESTARTER - Mht indkøb af en hjertestarter har bestyrelsen sat gang i bestilling af 
hjertestarter samt et mini introkursus - vi vender tilbage når vi har en dato for kurset. Vi sætter 
tilmelding op på FB gruppen.  Stor tak til Jens Pedersen – der som en del af sit nybyggeri har 
etableret strøm forsyning til Hjerte starter boksen i plankeværket samt strøm til folden – TAK for 
det. 

BRO – Jeg vil gerne sige 1000 tak for en hyggelig dag med opsætning af broen - desværre var vejret 
ikke med os i år – det regnede og var koldt og vi måtte søge ly for at kunne spise røde pølser. Der 
var mange som mødte op i waders og hjalp til i de 3-4 timer det tog. I år blev det nye brofag sat på 
og broen er blevet længere end tidligere – desværre kan gelænderet jo ikke bare trækkes længere 
så der har været en periode med manglende gelænder på den sidste del af broen. Det er 
selvfølgelig ikke optimalt og bestyrelsen har bestilt et nyt rør med gevind. Så snart røret med 
gevind er i hus skal det sættes op – så hold øje med om der er brug for hjælp. 

AFFALD - Mht til affaldsordningen er denne etableret og fungerer. Om det er optimalt for alle – 
kan jeg ikke svare på men vi er sluppet for stinkende beholdere med op til 2 uger gammelt affald 
og diskussioner med kommunen om tømning eller ej. MEN vi skal vise hensyn overfor de beboerne 
der bor tættest på dvs ikke komme flasker i kl 23.00 om aftenen eller sætte affald ved siden af 
containerne – det tiltrækker rotter/fugle – hvis der ikke er plads må man tage det med hjem igen 
og komme af med det på anden måde. OG mht parkering foreslår jeg at man holder ind på marken 
ved siden af containerne – så man ikke holder og blokerer for anden trafik.  



Nogle af de opgaver vi kommer til at bruge efteråret på er: 

 (Gen)opbevaring af telt mm. Allan 
 Gamle pæle op – vi efterlyser gode forslag til hvordan man får de gamle pæle op så folk 

ikke går og falder over dem.   

Broen tages ned medio september. Den endelige dato udmeldes på FB, hjemmesiden og i boksen. 
Vi glæder os til endnu en hyggelig dag. 

Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab v./ Tove Tønnesen 

2020 gav et lille underskud mens 2021 giver et lille overskud på ca 5.000 kr. (se vedlagte 
regnskab). Vi bruger ca. 17.000-18.000 kr. på vedligeholdelse af vej hvert år. De enkelte poster 
blev gennemgået og det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.  

Ad 4) Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad 5) Bestyrelsen foreslog at bibeholde vejbidrag på 250,-kr samt kontingent på 350,- kr. hvilket 
blev godkendt af Generalforsamlingen.  
 
Ad 6) Valg til bestyrelsen – Lotte Buchbjerg var på valg og modtog genvalg. Tove Tonnesen var på 
valg og modtog genvalg. Næste år afgår Claus og Carsten da de i 2022 begge har været aktive 
bestyrelsesmedlemmer i 6 år – derfor er der brug for nye kræfter – hvis nogen går og overvejer at 
involvere sig i området- så er det nu der er mulighed for at få indflydelse. 
 
Ad 7) Mette Juhl Jensen fra Strandvejen 25 blev valgt som suppleant. 
 
Ad 8) Sven Madsen var på valg og blev genvalgt. 
 
Ad 9) Det blev bemærket, at skraldecontainerne er opstillet på et stykke jord udenfor lokalplanen. 
Placeringen af containerne undrede nogle beboerne.  
 
Desuden blev det endnu engang diskuteret hvordan man kan afholde bål Skt. Hans aften på en for 
alle tilfredsstillende måde. Det er et tilbagevendende problem, at bålet ikke slukkes og at der 
dagen efter stadig er gløder.  
 
Det blev bemærket at vejen i svinget ved Teglbo bliver meget slidt og stenen skrider ud i siden – 
der blev peget på en løsning som de har ved Vejlby fed med en slags fliser der holder på sandet i 
svingene – bestyrelsen undersøger sagen og finder ud af om det evt. kan være en brugbar løsning 
hos os.  

 

Referant: Lotte Buchbjerg Petersen 


