
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Pilevangen 

Dato:              Lørdag d. 26. juli, 2008 
Tid:                10.00 
Sted:              Folden 

Formanden bød velkommen i de nye rammer for afholdelse af generalforsamlingen – telt på 
Folden. 

1. Valg af ordstyrer 
Formanden foreslog Per Therkelsen som ordstyrer, og denne blev valgt. Ordstyreren 
konkluderede at Generalforsamlingen var lovligt varslet, og overgav herefter ordet til 
Formanden. 

2. Formandens beretning om foreningens forhold 
Jens berettede om årets aktiviteter i Grundejerforeningen siden sidste års Generalforsamling 
som blev afholdt d. 15/7-2007: 
 
a) Sommerfest d. 21/7-2007 på Folden: 
Igen et rigtigt godt arrangement, hvor vi heldigvis havde vejret på vores side – selvom der var 
varslet regnvejr. Der var en masse aktiviteter i løbet af dagen, og til spisning om aftenen 
deltog der ca. 40 voksne og 16 børn. 

b) Bronedtagning: 
Bronedtagningen foregik uden problemer. 

c) Broopsætning d. 10/5-2008: 
Meget usædvanligt var der lavvande til dette års broopsætning – og helt fantastisk solskinsvejr 
fra en totalt skyfri himmel. Ja, man troede næsten det var løgn. Der var mødt rigtigt mange af 
grundejerforeningens medlemmer op, og broen blev sat op uden problemer,- men dog med 
hjælp af hotdogs, øl og sodavand. 

d) Skt. Hans fest på Folden: 
Dette kan Formanden ikke udtale sig om da han glimrede ved sit fravær. Men der gik dog 
rygter om at der var brug for en større brandsluknings-øvelse i løbet af bålafbrændingen. 

e) Andet der er sket i løbet af året (frit citeret): 
”Der er jo sket en masse ting i løbet af det sidste år, og hermed menes selvfølgelig klagesagen 
– eller rettere klagesagerne - som er kørt mod Grundejerforeningen. Jeg vil ikke detaljeret 
komme ind på de utallige brevvekslinger og telefonsamtaler som jeg, og resten af bestyrelsen, 
har haft med kommunen, men en del af disse brevvekslinger kan ses på Grundejerforeningens 
hjemmeside, som det blev ønsket sidste år på Generalforsamlingen, hvis nogen af 
medlemmerne har interesse i at læse dem.  

Alt dette har resulteret i at vi desværre blev påbudt at fjerne vores legeredskaber, petanque-
banen og beachvolley-banen, og sagen er nu lukket fra kommunens side. 

Jeg kan stadigvæk ærgre mig gul og grøn over at ét medlem af vores grundejerforening har 
kunnet ødelægge så meget for foreningens andre medlemmer. Det virker helt tåbeligt, og 
specielt da man overalt på kyststrækningerne kan se et utal af lignende ”installationer” som 
dem vi havde på Folden. 

Vi kan dog trods alt glæde os over at der stadigvæk er en masse liv på Folden, med boldspil og 
leg af børnene (og voksne), og vi håber at vi med tiden kan etablere nogle andre godkendte 
fornøjelige ting og aktiviteter på Folden. 

Jeg vil sige mange tak for bestyrelsens arbejde i løbet af året, og specielt tak for den indsats 
som resten af bestyrelsen har ydet i forbindelse med klagesagerne. Et endnu større tak skal 
gives til Annette for hendes kæmpe indsats i bestyrelsen igennem 6 år. Annette kan i år ikke 
genvælges, men der er ingen tvivl om at Annette har været en rigtig god partner at have i 
bestyrelsen. Tak for det. 



Til sidst må jeg konstatere at min tid som Formand for Grundejerforeningen er forbi til næste 
Generalforsamling, da jeg også nu går ind i mit 6. år i bestyrelsen. Men den helt store 
afskedstale må vente til næste år. 

Tusind tak for det store arbejde – og den indsats – som mange af Grundejerforeningens 
medlemmer har bidraget med i løbet af det sidste år i forbindelse med bronedtagning, 
broopsætning, sommerfesten, osv., samt i det daglige hér i vores lille område. Kun hvis vi er 
mange der hjælpes ad, kan vi beholde vores område så super fantastisk som det er!  Tak for i 
år. 

Kommentarer til Formandens beretning: 
Spørgsmål vedr. legeredskaber blev besvaret. 
Ingen yderligere kommentarer. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Kasserer Per Therkelsen fremlagde regnskabet, og dette blev godkendt uden kommentarer.  
Per informerede under fremlæggelsen af regnskabet at klagesagerne havde kostet 
grundejerforeningens medlemmer ca. kr. 21.000 i fjernelsesomkostninger mm., samt et lidt 
større beløb til originale etableringsomkostninger. I alt løst estimeret omkring kr. 50.000,-. 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet spørgsmål eller forslag til Generalforsamlingen. 

5. Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag 
Kontingent og vejbidrag holdes uændret på henholdsvis kr. 100,- og kr. 250,-. 

6. Valg af bestyrelse 
Annette Nowack udgik af bestyrelsen, da hendes 6 år var opnået, Per Therkelsen og Ebbe 
Kurtmann var på valg og modtog genvalg. Som nyvalgt til bestyrelsen blev Dorde 
Christiansen. 
 
7. Valg af revisor 
Ivan Christiansen var på valg og modtog genvalg. 

8. Eventuelt 
Spørgsmål vedr. højde på hæk, og om bestemmelsen var faldet ud af lokalplanen. Dette blev 
besvaret. 

Forslag om at lave fælles internet-opkobling blev rejst,- evt. fibernet. Ved hurtig 
håndsoprækning kunne der konstateres at der var rimelig god interesse for dette. Der blev 
derfor nedsat et udvalg bestående af Jørn Pogager og Ivan Christiansen som vil arbejde med 
dette, med henblik på at komme med et oplæg til bestyrelsen. 

Ordstyreren erklærede herefter Generalforsamlingen hævet. 

Der blev i løbet af aftenens foldfest holdt et kort konstituerende bestyrelsesmøde, med 
følgende resultat: 
Formand: Jens Pedersen 
Kasserer: Per Therkelsen 
Best.medlem: Ebbe Kurtmann, Poul Eriksen, Dorde Christiansen 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
Ref/Jens Pedersen 
  

 


