GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
PILEGÅRDEN
den 15. marts i Pilegårdsskolen
Der var spisning kl. 1830 med 56 deltagere
Kl. 1930 bød formand, William, velkommen til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent: Ole kvist blev foreslået og enstemmigt valgt. Han
konstaterede generalforsamlingen lovlig og 44 stemmeberettigede til stede + 1
fuldmagt.
2. Protokol: Den blev sendt rundt til gennemsyn. Der var ingen bemærkninger.
3. Formandens beretning: Vedlagt. Den findes også på hjemmesiden:
www.gfpilegaarden.dk
Den blev læst op af formanden og efter en pause, var der lejlighed til
spørgsmål:
Støjafskærmningen mellem Finderupvej og Otto Baches Alle er blevet delvis
en vold hhv. en væg? Vejføringen er årsagen. Der er simpelt hen ikke plads til
en vold i den vestlige ende.
En Fodgængerovergang ved Kanalvej var lovet færdig januar 2007, men er
endnu ikke etableret. Der kom en opfordring til at lægge pres på ved at skrive
til Klaus Busk Ørestad.dk
Snekontrakt: Der var enkelte klager over for dårlig/sen snerydning. Der var
tvivl om kontraktens nøjagtige ordlyd, så bestyrelsen vil lægge den ind på
hjemmesiden snarest.
Kontrakten bliver fornyet for den kommende sæson.
Regnvandssystemet: Kommunen har til hensigt at forny det, da det øjensynligt
ikke kan tage vandet ved store regnskyl. – Der var en bemærkning om, at der,
når der kommer store mængder regn, bliver pumpet vand fra områder syd for
os over i ”vores” system. - Hvis det er den eneste grund til, ”vores” system
ikke kan aflede vandet og forårsager oversvømmelser, ville der måske være
andre måder at afhjælpe vores problemer på. Bestyrelsen undersøger med
kommunen.
Formandens beretning blev herefter godtaget med 1 stemme imod.
4. Regnskab: Formanden læste det op, og det blev godtaget enstemmigt.

5. Forslag fra bestyrelsen om at gå fra giro til indbetalingskort. En kommentar
var, at det var blevet dyrere at indbetale i banken, men normalt er det billigere
end med giro, og nærmest gratis via netbank. Forslaget blev vedtaget.
6. Valg:
Formanden:
William Lerche
Bestyrelsesmedlem: John I. Larsen
Bestyrelsessuppleant: Søren Jehn
Revisor:
Michael Rasmussen
Revisorsuppleant
Doris Elkjær

blev genvalgt
blev genvalgt
blev genvalgt
blev genvalgt
blev genvalgt

7. Eventuelt: John fordelte og fortalte om fordelingsnøgler og regneeksempler for
udgifter ved vejrenovering.
Der var spørgsmål vedrørende lån. Efter en ”vejkendelse” fra kommunen kan
kommunen
garantere for et fælleslån i en bank.
Det undersøges om bagvedliggende GF skal betale bidrag til renovering
ligesom andre
Instanser.
Der følges op på P-problemerne på Finderupvej. Der kunne evt. blive tale om
P-restriktioner.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden lukkede herefter generalforsamlingen med et tak for fremmøde og –
kom godt hjem

