Grundejerforeningen Pilevangen
Referat af Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Pilevangen.
Dato
Lørdag d.12 juli, 2014
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
Beretning her i år har været forholdsvis let at skrive, da det har været et meget stille år uden de store sager
siden sidste generalforsamling.
Dette kan blandt andet også ses af regnskabet for året, da det viser et overskud på næsten 19.000 kr.
Det er dog alligevel et par ting jeg vil nævne. Sidste år efterlyste jeg bedre opbakning ved broopsætning og –
nedtagning.
Både sidste efterår og ikke mindst her i foråret mødte der rigtig mange op til de to arrangementer.
Nedtagningen var overstået i løbet af en time. Her i foråret mødte der også rigtig mange, så jeg kan næsten
ikke huske, at broen er blevet opsat så hurtigt som i år.
Som de øvrige år, var der efter broopsætningen muligt at få lidt at spise og drikke. Jeg håber, at alle nåede
at få en grillpølse .
En anden positiv ting i år har været vores vej. Den har været rigtig god hele år, og vi har heller ikke i
vinterens løb haft de store huller i vejen. Derfor vil jeg sige tak til Hans for den måde han vedligeholder vejen
på. Samt også dig Preben da jeg har set, at du har kørt og lagt sten på vejen.
I den forbindelse kan jeg oplyse, at bestyrelsen har aftalt med Middelfart Kommune, at næste gang de
kommer og skal udbedre Kystvejen med asfalt, vil de lægge noget asfalt på den øverste del af Pilevangsvej,
så vi undgår de store huller.
Dog selvfølgelig mod et mindre beløb.
Til orientering kan jeg også oplyse, at en af de faste beboer har henvendt sig til Energifyn om evt. fibernet i
området. Energifyn ønskede at det var bestyrelsen for grundejerforeningen der var kontaktled. Bestyrelsen
har derfor haft lidt mailkorrespondance om evt. fibernet i området.
Energifyn undersøger p. t. muligheden for at lægge fibernet i sommerhusområdet ved Molevej. Hvis det
bliver besluttet, vil de herefter undersøge muligheden for at lægge fibernet ned i vores område. I kan derfor
blive spurgt fra Energifyn om i ønsker fibernet.
Jeg tror dog ikke på tanken om et net her i Pilevangen. Dels koster det en del for den enkelte og dels, har de
fleste i dag vel også internet på telefonen eller evt. tablet.
Samtidig går der rygter om, at Middelfart Kommune har lavet en paddeundersøgelse i mosen. Dette er
korrekt. Men efter oplysning fra kommunen har de henlagt sagen, og de vil indtil videre ikke foretage sig
mere i den sag.
Jeg vil også benytte lejligheden til at byde nye beboere velkommen. I den forbindelse vil jeg henvise til
foreningens hjemmeside – Pilevangen -, hvor man kan finde diverse oplysninger om området. Specielt vil jeg
henlede opmærksomheden på vedtægterne for Grundejerforeningen, og ikke mindste de ordensregler der er
for området.
Sluttelig vil jeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i årets løb. Specielt dig
Dorde - som har været medlem af bestyrelsen i 6 år.
Jeg vil dog også takke dig Preben, for alt det arbejde du går og laver for foreningen. For har bestyrelsen en
eller anden praktisk opgave, ser vi lidt på hinanden, og så ender det altid med at det bliver dig Preben, der
udfører opgaven.
Den 12. juli 2014
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kasseren Jacob Brinkfremlagde det reviderede regnskabet, dette blev godkendt uden kommentarer.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag
Kontingent og vejbidrag forblev uændret
6. Valg til bestyrelsen:
På valg var Dorde Christiansen og Preben Bækkelund
Preben modtog genvalg, og blev valgt.
Dorde kunne ikke genvælges.
Bestyrelsen foreslog Carina Robanke, som blev valgt
7. Valg af suppleant
På valg var Carina Robanke. Carina valgte at træde ind i bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Carsten Olsen som ny suppleant til bestyrelsen
Han blev valgt.
8. Valg af revisor
På valg var Ivan Christiansen, (han modtog genvalg)
9. Eventuelt
Under eventuelt var der forespørgsel til telefonlisten.
Alle henvendelser vedrørende telefonlisten bedes rettet til grundejerforeningens kasser Jacob Brink, på
telefon, eller på mail adressen jb@pilevangen.dk .
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter Generalforsamlingen for hævet.
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