Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Pilevangen
den 13.juli 2013
Formanden bød alle velkommen til den årlige Generalforsamling
Punkt 1. Valg af ordstyrer:
Formanden forslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterede at
generalforsamlingen var indvarslet i h t. vedtægterne.
Punkt 2: Formandens beretning:
Velkommen til nye medlemmer af grundejerforeningen.
Det sidste år har været et stille år uden de store problemer . Jeg deltog desværre ikke i
Foldfesten sidste år, men har hørt, at det var en god og hyggelig aften med fint vejr –
og med underholdning.
Sidste år gik både broopsætning og –nedtagning fint og hurtigt. Her i år var der ikke
mødt ret mange på det fastsatte tidspunkt, så vi drøftede kort, om vi skulle sætte
broen op. Efterhånden kom der flere, og den blev sat op i løbet af ca. to timer, og
efterfølgende med et fint traktement. Uden at det skal lyde som en trussel, vil jeg
meget anbefale, at så mange som muligt møder op, så vi fortsat kan beholde broen,
som mange nødig vil undvære.
Samme dag som broen blev sat op, var der også nogle pæle til at udbedre hegnet
omkring Folden. Men dette arbejde opgav vi. Efterfølgende har én af de øvrige
medlemmer af bestyrelsen udskiftet de defekte pæle og stramme hegnet op. Nu håber
vi, at hegnet forsat kan holde en del år.
Jeg vil takke Hans Madsen for indsatsen omkring vedligeholdelse af vejen. Jeg er
klar over, at her i det tidlige forår var den noget hullet. Men da frosten var væk og
vejen tør, blev den udbedret. Samtidig blev der også lagt sten på de to veje i kolonien.
Sidste år nævnte jeg kort, at vandkøberne betalte mere for vandet end de øvrige for
vandet fra Blanke Roerslev Vandværk. Både i fast afgift og pr. kubikmeter. Efter en
kontakt til vandværker, er den faste pris her i 2013 nedsat med 200 kr. og
kubikmeterprisen med 50 øre. Efter nuværende satser bliver prisen nedsat yderligere
fra næste år – 100 kr. fast afgift og kubikmeterprisen 50 øre.
Som de fleste ved, har der været en del bøvl omkring brug af folden. Bestyrelsen har
skrevet til Naturstyrelsen for at få en ”positivliste” over, hvad vi må bruge Folden til.

Dette er ikke muligt, men Naturstyrelsen anbefaler, at vi altid søgte en dispensation
fra loven om strandbeskyttelsen, hvis der skal sættes noget op på Folden.
Omkring muslingefiskeriet her i Båring Vig, har vi kontaktet til Ministeriet for
Fiskeri. De oplyste, at der var kontrol med hvor meget der måtte fanges, samt
muslingefiskeri er det meste kontrollerede fiskeri i DK.
Sluttelig vil jeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.
Ikke mindst dig Kristian for de seks år som bestyrelsesmedlem og opgaven som ”vejog broformand”.
Kommentarer omkring vejens forhold og stor tilfredshed over vejens fine tilstand.
Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren:
Kasseren fremlægger regnskabet og svarer på spørgsmål angående posteringer som
måtte foranlede undren. Her kan nævnes postering Folden, som er større end
sædvanligt. Forklaring her er, at betalingen for affaldsbeholderen er forskudt på
2012 og 2013 og at det er en forholdvis høj og ny udgift for grundejerforeningen.
Her nævnes også postering Gaver/kørsel/vederlag og her er grunden udgift ved
vedligeholdelse af hegnet om folden. Samt udgiften til et par flaskerl til en advokat i
Vejlby Fed, som prøvede at få udgiften for vand yderligere nedsat.
Kommentarer omkring regnskabet blev drøftet og regnskabet blev godkendt
Punkt 4. Indkomne forslag:
Ingen forslag
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent og vejbidrag:
Bestyrelsen bad medlemmerne drøfte hvorvidt kontingentet kunne ændres fra årligt
bidrag på 200 kr. til 250 kr. grundet ønske om at bibeholde økonomi til evt.
uforudsete udgifter på broen eller andet. Dette blev drøftet og vedtaget enstemmigt
med undtagelse af 1 stemme.
Vejbidrag ændres ikke.
Punkt 6. Valg af bestyrelse:
Kristian Thomsen afgår og Jacob Brink vælges til bestyrelsen. Bent Nielsen
genvælges.
Punkt 7. Valg af suppleant:

Poul Eriksen ønsker ikke genvalg og afgår. Carina Robanke vælges.
Punkt 8. Valg af revisor:
Jørn Pogager genvælges.
Punkt 10: Eventuelt:
Et medlem foreslår, at der fastsættes en dato til en fælles arbejdsdag. Mener at det
kan lade sig gøre med en liste over opgaver og en dato i god tid. Dette tager
bestyrelsen straks til efterretning.
Et medlem foreslår en liste på hjemmesiden med datoer over de faste
arrangementer. Dette tager bestyrelsen også straks til efterretning.
En forespørgsel om præcisering omkring betaling/prisen for deltagelse til foldfesten.
Bestyrelsen informerer her, at man betaler fra alder på 12 år og op. Her er det
vigtigt, at præcisere, at dette kun gælder for gæster som deltager i festen. Ikke
medlemmernes familie!
Et medlem informerer om øget opmærksomhed om renovations regler. Flere har
modtaget skrivelse om de ændrede regler. Obs.på placering af skraldespand .
Et medlem orienter om placering af rødt flag/ afmærkning ved afstand fra kysten på
300 m. Placering ment som hjælp til vandski og jetski.
Orientering om placering af redningskranse som er leveret af Tryg Fonden
Orientering om igangværende paddeundersøgelse i engen. Herom info senere på
hjemmesiden.
Et medlem foreslår tilmelding til Foldfesten. Dette tages også straks til efterretning
og forsøges til næste sommers Foldfest.
Ordstyreren erklærer herefter generalforsamlingen for hævet og takker for god ro
og orden.

