3 APRIL 2006
REFERAT
GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN
GENERALFORSAMLING
30. MARTS 2006 på Pilegårdsskolen Spisning kl. 1845. - 68 tilmeldinger.
Generalforsamling startede kl. 1930:
Formanden bød velkommen til den usædvanlig store forsamling.
Formanden spurgte herefter, hvor mange, der havde internetadgang - -. Det var der rigtig mange, der
havde, men ikke alle! Formanden meddelte at der er lavet en hjemmeside for grundejerforeningen, hvor
det er hensigten at anbringe alle oplysninger fra foreningen.. Hjemmesiden hedder : www.gfpilegaarden..dk
Hjemmesiden er tænkt som et supplement og ikke en erstatning for, hvad der meddeles om/fra foreningen.
Pkt. 1: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ole Kvist, som blev enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig. 42 stemmeberettigede blev der talt op.
Pkt. 2: Protokol: Den blev sendt rundt. Der var ingen bemærkninger.
Pkt. 3: Formandens beretning (vedlagt): Det allersidste nye fra Ørestaden: Den projekterede 3-kantede
bygning direkte syd for Vestamager Station skal være "Wellness Center". - Hvor mon P-pladsen til
dette byggeri skal værre, og hvem kunne tænkes at kunne benytte den!?
Herefter blev hele beretningen læst op med en efterfølgende pause på ca. 10 min.
Efter pausen lod dirigenten beretningen komme til diskussion pkt. for pkt.
Fastelavn: Skal vi fortsætte med arrangementet?: Et medlem gav udtryk for, at det kunne
afskaffes, da der er så mange andre ting, børnene kunne deltage i, men flere gav udtryk for, at det
var en god tradition og en god oplevelse, så arrangementet far lov at fortsætte under de
nugældende præmisser.
Snerydningsordningen fortsætter. Den anses for at være forholdsmæssig billig. Der var dog et par
klager: hjørner bliver ikke ryddet, og der bliver dynget sne op ved sti/bom på Finderupvej ved
passage til Foldbyvej. Det første problem kunne 1øses, men vil koste næsten en fordobling af
kontraktbeløbet. Det andet problem vil bestyrelsen drøfte med entreprenøren, om det kan gøres på
en anden made.
Der var også spørgsmål om rydning på/foran "Møllestien", som ejerne mente er en del af vejene og
ikke en indkørsel. Dette undersøges af bestyrelsen med kommunen.
Pkt. 4: Regnskab fremlagt af formanden og blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 5: Indkomne forslag:
1: forslag fra bestyrelsen om igangsættelse, planlægning og gennemførelse af hovedistandsættelse af fortove
og veje og
2: etablering af et vejudvalg med 2 medlemmer udenfor bestyrelsen, som skal have samme honorar som
bestyrelsen (se forslag udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og dagsordenen!)
Forslag 1 blev vedtaget med 40 for, 1 imod og 1 hverken for eller imod.
Dog med følgende tilføjelse fra Fritz Nerving : Der skal foreligge minimum 2 alternative forslag til
renovering af veje, heraf et med overfladebehandling og et med ny asfalt. Forslagene skal underbygges
både med tekniske og økonomiske begrundelser til general forsamling i 2007.
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Forslag 2 blev vedtaget med 41 for og 1 imod.
Ved skriftlig afstemning blev Thomas Sandison og Finn Jørgensen valgt til vejudvalget mod 2
kandidater indstillet fra bestyrelsen.
Pkt. 6: Valg ifølge lovene:
Kasserer: Henning Visholm, blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem/sekretær: Kristian Bøckhaus blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem (i stedet for Søren Lundegård): Ole Holst, Dagebøl Allé 2, blev valgt.
Bestyrelsessuppleant: Lars Jørgensen, blev genvalgt.
Reviser: Leif Westermann, blev genvalgt
Revisorsuppleant : Doris Elkjær, blev genvalgt
Pkt. 7: Eventuelt: Der blev stillet forslag om afholdelse af "banko" og vejfester. Disse ting ligger udenfor
foreningens formålsparagraffer, så de kan kun indføres, hvis de kan hvile i sig selv og med et
festudvalg, der kan tage sig af det praktiske, men med opbakning fra bestyrelsen. Forslag skal
indsendes til næste generalforsamling.
Dirigenten takkede herefter for god ro og nogenlunde orden, hvorefter formanden lukkede
generalforsamlingen med tak for stort fremmøde og for en intensiv aften og beklagede at aftenen var
blevet noget mere turbulent end påtænkt, specielt fordi vi overskred det normale
afslutningstidspunkt, hvorved pedellen afbrød mødet et par gange. Formanden takkede Fritz
Nerving for at have fremskaffet en tilladelse til at gøre vort møde færdigt, selv om det trak ud. De
sidste forlod skolen kl. 2245.
Bestyrelsen er herefter følgende :
Formand

William Lerche

Dagebøl Allé 13

Kasserer

Henning Visholm

Finderupvej 71

Sekretær

Kristian Bøckhaus

Studsbøl Allé

Bestyrelsesmedlem
Formand vejudvalg

Ole Holst

Dagebøl Allé 2

Revisorer er herefter følgende :
Revisor

Leif Westermann

Nybøl Allé 18

Revisor

Michael Rasmussen

Studsbøl Allé 51

Revisorsuppleant

Doris Elkjær

Nybøl Allé 20

Vejudvalget består af :

Finn Jørgensen

Dagebøl Allé 11

Thomas Sandison

Dagebøl Allé 15

Dirigent

Ole Kvist

Formand

William Lerche

Kasserer

Henning Visholm
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