
Grundejerforeningen Pilevangen 
 
 

Referat af Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Pilevangen. 

Dato  Lørdag d. 7 juli, 2012 
Tid  kl.10.00  
Sted  Folden 
 
Formanden bød velkommen til såvel nye som gamle medlemmer af grundejerforeningen. 
 
1.Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslog Per Therkelsen som ordstyrer, og Dorde Christiansen som referent de blev valgt.  
Ordstyreren konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og fortsatte med punkt 2. 
 
2. Formandens beretning  
 
Efter generalforsamlingen sidste år blev der ifølge sædvane afholdt en - har jeg ladet mig fortælle - fornøjelig 
og velarrangeret sommerfest. Vejret var igen godt og solen kunne nydes af såvel børn som voksne. Som 
altid var der god mad i rigelige mængder, og der var nok ikke mange der tørstede - og hvis så sikkert ikke 
længe.  
I mange år har der været tilberedt helstegt pattegris og det har generelt været en stor fornøjelse. Endnu 
engang tak til de mænd som har stået for tilberedelse af grisen. Dette er dog noget af en affære! som let har 
taget det meste af dagen, og selv efter mange timer, har det af og til været svært at sikre sig at alt kødet har 
fået helt nok. Herfor besluttedes det sidste år, at prøve noget andet, og i stedet blev der tilberedt kamsteg. 
Den fik en god modtagelse så det prøves igen i år. 
 
Vejret i Båring Vig artede sig nogenlunde rimeligt det meste af sidste sommer, selvom den hvis ikke går over 
i historien som helt usædvanlig god.  
I år var påsken samt pinsen begge dejlige, men det er vist også alt det gode der kan siges om forårsvejret.  
 
Legepladsen 
Lejepladsen har fungeret fint og benyttedes ganske flittigt.  
 
Broen: 
Bronedtagningen i 2011 gik som vanligt ganske gnidningsfrit og var vist tæt på rekord tid. 
 
Så kom vinteren 2011-2012! 
Til at starte med så det ud til at de sidste to vintres hårde frost ikke ville blive gentaget, lige indtil Februar, 
hvor der kom cirka 3 uger med temperaturer ofte ned til minus 20 grader, igen blev der dannet havis, og for 
tredje år i træk gik det hård ud over bropillerne. Ved broopsætningen 2012 måtte omkring halvdelen således 
rettes op, og en håndfuld nye plantes, dette gik som vanligt, og pumpeslangen havde heldigvis de 
sædvanlige passende huller, og således blev det ikke nødvendigt at bryde vanen med at strinte her og der 
og alle vegne... 
Arbejdet skred hurtigt frem, med lavvande og ringe vind, var det næsten for nemt, og i løbet af 3 timer 
iberegnet en øl-pause, kunne der sluttes af med hotdogs på stranden.  
Jeg vil personligt gerne takke for de 10-15 hotdogs der blev mig til dels. 
 
Folden 
Holderne til Beach Volley bane er blevet sløjfes pga. gentagne klager til kommunen. Efter sløjfningen er det 
kommet bestyrelsen for øje, at andre grundejerforeninger, efter sigende, har fået en godkendelse af lignende 
faciliteter, dette kan måske i årende fremover føre til overvejelser over hvad man evt. kan gøre i den 
forbindelse.  
Folden er til stadighed til stor glæde for alle beboere, og glædelig vis ser dette ud til at kunne fortsætte 
uhindret i årene fremover. 
 
Vejene 
Vedligeholdelse af vejene, Pilevangsvej samt vore andre veje, ser fortsat ud til at fungere endnu bedre end 
tidligere. Udover en bedre kvalitet, har det ikke været påkrævet at bruge så megen tid og så mange kræfter 
på vedligehold som ofte tidligere.  
 
Økonomien 
Overordnet er grundejerforeningens økonomi god. De sidste 12 måneder er kommet ud med et positivt 
resultat. På denne basis foreslås det, at det årlige grundejer bidrag samt vejbidrag holdes uændret. 
 
Slutteligt vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en fortsat god sommer, samt alle der har planlagt at 
deltage - en hyggelig sommerfest her til aften. 



 
 
3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Bent fremlagde regnskabet, det blev godkendt uden kommentarer. 
 
4 Indkomne forslag.  
Der blev ikke behandlet nogle indkomne forslag. 
 
5 Vedtægtsændringen til § 9 blev vedtaget uden kommentarer. 

§ lyder som følger: 
§9. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 
år ad gangen og afgår med 2 henholdsvis 3 hvert andet år. Suppleanten vælges for 1 år. 
Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer. Et bestyrelsesmedlem kan kun genvælges to 
gange. 
  
6 Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag 
Kontingent til grundejerforeningen er fortsat 200 kr. pr. år, 
og vejbidraget er også uændret på 350 kr. pr. år.  
Kontingent og vejbidrag betales senest den 15. aug. 2012.  
 
7.Valg til bestyrelsen:  
På valg var Michael Blach, Dorde Christiansen og Preben Bækkelund  
Dorde og Preben modtog genvalg, og blev valgt. 
Michael ønskede ikke genvalg  
Bestyrelsen foreslog Gitte Storm Andersen  
Gitte blev valgt til bestyrelsen  
 
8 Valg af suppleant 
På valg var Poul Eriksen, (han modtog genvalg) 
 
9. Valg af revisor 
På valg var Ivan Christiansen, (han modtog genvalg)  
 
10 Eventuelt  
Der var livlig debat: 
Poul Eriksen opfordrede bestyrelsen til at arbejde med problematikken omkring muslingefiskerne, og 
problemet med, at der skyller store mængder tang ind på stranden umiddelbart efter at fiskerne har skrabet 
muslinger. Poul opfordrede bestyrelsen til evt. at kontakte andre grundejerforeninger og høre hvordan de 
takler problemet. 
 
Bent orienterede Generalforsamlingen om at bestyrelsen for nuværende har kontakt til Blanke Rorslev 
vandværk ang. uens priser for henholdsvis vandkøbere og interessenter. For hans vedkommende beløber 
forskellen sig til 450 kr. pr. år. Bestyrelsen har kontaktet vandværket og anmodet om en harmonisering af 
priserne senest fra 2013. 
 
Vejens beskaffenhed blev rost, tak til Hans Madsen og Roland for et godt arbejde med at holden den. 
 
Tak til Johannes Therkelsen for et, om end vådt, men flot Sct. Hans Bål . 
 
Sus: opfordring til bilisterne, sætter farten ned, det støver og larmer, og høj fart er til fare for både børn og 
dyr (katte). 
 
Sidste punkt til debat under eventuelt var løse hunde på stranden. Der motioneres mange hunde på 
stranden, både tilhørende medlemmer og deres hunde, men også ikke medlemmer, det synes, at være en 
hundeejer udefra som skaber store problemer lige for nuværende.  En far fortalte, at hans barn var 
skrækslagen overfor de løse hunde. Dette fandt generalforsamlingen meget uheldigt og konklusionen på 
problemet var, at de som føler sig generet af hundene, tager kontakt til ejeren og opfordre ham til at holde 
hunden i snor, hvis dette ikke efterkommes, er der kun en anmeldelse tilbage.  
 
11. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter Generalforsamlingen for hævet. 
 
 
Referent     Ordstyrer 
 
Dorde Christiansen   Per Therkelsen 
 


