Grundejerforeningen Pilevangen
Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilevangen.
Dato:
Tid:
Sted:

Lørdag d. 11. juli, 2009
10.00
Folden

Formanden bød velkommen.
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. 26/7-2008:
a) Sommerfest d. 26/7-2008 på Folden:
Sommerfesten blev afholdt på en helt fantastisk sommerdag og sommeraften, hvor der blev leget, spillet
bold, badet, lavet helstegt pattegris med et pragtfuldt tag-selv-bord til, samt snakket og hygget i stor stil.
Sommerfesten har i snart mange år nu været en stor del af samværet i Grundejerforeningen, og det er dejligt
at så mange glade og feststemte personer deltager i dette fællesarrangement.
b) Bronedtagning:
Bronedtagningen skete søndag d. 7. september 2008, og foregik som sædvanligt uden problemer.
c) Broopsætning d. 10/5-2009:
For andet år i træk havde bestyrelsen (med rettidig omhu) sørget for lavvande og helt fantastisk solskinsvejr
fra en næsten totalt skyfri himmel. Der var igen mødt rigtigt mange af grundejerforeningens medlemmer op,
og broen blev sat op på det der må betegnes som rekordtid: under 2 timer! – men så var der også god grund
til at nyde den dejlige servering af hotdogs, øl og sodavand på Strandvejen 14.
d) Skt. Hans fest på Folden:
Dette kan Formanden for andet år i træk ikke udtale sig om da han igen glimrede ved sit fravær.
e) Andet der er sket i løbet af året (frit citeret):
Ja, vi kommer jo ikke uden om klagesagen som har krævet meget tid fra bestyrelsens side i de sidste 2 år.
I forbindelse med broopsætningen d. 10/5-09 var der blevet indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling,
hvor bestyrelsen ønskede at høre grundejerforeningens medlemmer om der var stemning for at der blev
etableret en legeplads på Folden igen,- denne gang med tilladte og godkendte legeredskaber. Det var der
fuld opbakning til, og bestyrelsen blev sendt hjem med mandat til at etablere gynger og vippe,- dog helst lidt
billigere end det tilbud der blev fremlagt.
Dette lykkedes til fulde, prisen blev væsentligt billigere, og resultatet kan jo ses hér på Folden. Vi håber at
alle børnene bliver glade for legeredskaberne, og at alle vil være med til at passe på gyngerne og vippen, så
de kan være til glæde mange år fremover, samt at legeredskaberne kan være endnu et samlingspunkt på
Folden og i vores Grundejerforening generelt.
Jeg vil sige mange tak for bestyrelsens overordentligt gode arbejde i løbet af året, og specielt tak for den
indsats som resten af bestyrelsen har ydet i forbindelse med klagesagerne, og i forbindelse med
etableringen af den nye legeplads.
Ligeledes vil jeg specielt give et meget stort tak til Poul Eriksen, som efter 5 års arbejde i bestyrelsen i år
udtræder i henhold til vedtægterne, da Poul har været genvalgt 2 gange. Én af gangene blev Poul genvalgt
efter 1 år, da bestyrelsens sammensætning ellers ikke ville passe,- derfor har Poul ”kun” fået 5 år i
bestyrelsen. Poul har været et meget stabilt medlem af bestyrelsen og har troppet op og bidraget til alle
møder og aktiviteter i løbet af årene. Tusind tak for det.
Til sidst må jeg jo konstatere at min tid som Formand for Grundejerforeningen nu meget snart er ved at være
forbi, da jeg har siddet i bestyrelsen i 6 år nu, og ca. 5 af disse som formand, da den tidligere formand
flyttede fra området i forsommeren 2004.
Jeg syntes selv at det har været utroligt spændende at være i grundejerforeningens bestyrelse,- og nogle
gange dog måske lidt for spændende.

Grundejerforeningen Pilevangen
Som I alle ved, har der været success-historier for grundejerforeningen i løbet af årene hvor jeg har været
formand,- samt historier med betydeligt mindre success. Men når alt kommer til alt, så har vi heldigvis en
meget stærk og sammenholdende grundejerforening, som har kunnet overkomme de problemer der har
været. Mit mål har i det sidste år været at der kunne falde ro om de problemer der har været, og at jeg kunne
overdrage formandsposten uden at der var uafsluttede sager. Det regner jeg med er lykkedes, med stor
hjælp fra resten af bestyrelsen og grundejerforeningens medlemmer generelt. Tak for det.
Generelt vil jeg sige tusind tak for det store arbejde – og den indsats – som mange af Grundejerforeningens
medlemmer har bidraget med i løbet af mine år som formand. Der har altid været fantastisk stor opbakning til
aktiviteterne omkring bronedtagning, broopsætning, sommerfesten, osv., og jeg føler at
grundejerforeningens medlemmer altid har bakket op om bestyrelsens arbejde og min funktion som formand.
Til sidst vil jeg i min 6. formandsberetning sige et stort tak for den tillid som I har vist mig igennem årene som
formand, og jeg er sikker på at vi i vores lille sommerhus-område kan se frem til en masse dejlige,
afslappende og solskinsrige dage fremover.
Tak for i år, og tak herfra.
Kommentarer til Formandens beretning:
Ingen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Per Therkelsen fremlagde regnskabet, og dette blev godkendt.
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
Poul Eriksen og Jens Pedersen udgik af bestyrelsen, da disse havde været genvalgt 2 gange.
Som nyvalgt til bestyrelsen blev Jørn Pogager og Kristian Thomsen.
7. Valg af revisor
Jørn Pogager var på valg. Jørn blev indvalgt i bestyrelsen og fragår derfor som revisor. Som ny revisor blev
valgt Poul Eriksen.
8. Eventuelt
Birgit Solgaard havde bedt om ordet vedr. et ønske fra lokalhistorisk arkiv om at få registreret beboerne i
sommerhusområdet.
Der blev talt om evt. at få stillet bomme op på stien, for at minimere risikoen for at børnene løber/cykler ud på
vejene fra stien. Jens forklarede at der faktisk allerede var lavet ansøgning om dette iht. tidligere ønske, men
at kommunen ikke havde givet lyd fra sig siden ansøgningen blev sendt i juli 2007, og at bestyrelsen ikke
havde gjort videre ved sagen, da der jo var problematikken omkring Folden. Der var ikke entydig tilslutning til
forslaget om bomme, som derfor ikke fortsættes.
Der blev spurgt om hvem der vedligeholder vejen, og dette blev forklaret. Det er foreløbigt på forsøgsbasis,
men bestyrelsen har mandat til at lave en fortsat aftale om vedligeholdelse af vejen.
Ordstyreren erklærede herefter Generalforsamlingen hævet.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Ref/Jens Pedersen (tidligere formand)

