26. marts 2008, GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen
PILEGAARDEN på Pilegårdsskolen.

Kl. 1800: Spisning
Kl. 1900: Formanden Åbnede generalforsamlingen med et velkommen til de
fremmødte
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ole Kvist, som blev enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet.
Der blev optalt 49 stemmeberettigede (1 pr. parcel) incl. 1 fuldmagt
2. Protokol: Referat fra forrige generalforsamling samt regnskab udsendt til alle.
. Protokollen
Indeholdende det samme sendt rundt
3. Formandens beretning: Vedlagt!
Søren Jehn orienterede om forskellige tilbud om bredbåndsforbindelser i
forbindelse med TV.
De ser ud som dyre løsninger, og bestyrelsen vil ikke anbefale noget specifik
tilbud ej heller umiddelbart arbejde for nogen fælles løsning. Efter en pause kom
beretningen til diskussion punkt for punkt.
Regnvandssystem: Frits N. mente, det fungerede udmærket, men formanden
fastholdt, at det skal gennemgås efter afslutning af diverse igangværende
gravearbejder, som kan have ødelagt drænledninger.
Det anbefales at få undersøgt sit private kloaksystem før vejrenovering.
Vejbelysning: Er der sorte huller eller andre bemærkninger bedes formanden
underrettet.
Beretningen blev herefter enstemmigt godtaget.
4. Regnskab: Der var ingen bemærkninger, og det blev herefter enstemmigt
godkendt.
5. Forslag: Kun modtaget forslag fra bestyrelsen vedrørende revidering/
omformulering af Lovene, Etablering af vejudvalg og Ændring af restancegebyr.
Forslag og begrundelser rundsendt sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen!
Love blev omformuleret til: Vedtægter.

”Boligenhed” blev diskuteret, da det er afgørende for foreningen, hvor mange
boligenheder, der er pr. parcel af hensyn til medlemskab og betaling. Antallet af
boligenheder registreres og godkendes af Kommunen.
Alle paragraffer gennemgået og diskuteret – til tider heftigt og uødigt
Tidsberøvende.
Stort set blev bestyrelsens forslag vedtaget med ikrafttræden pr. 1. april 2008.
(Bestyrelsen renskriver nu vedtægterne. De trykkes og udsendes derefter til
alle medlemmer)
Etablering af vejudvalg til hjælp for bestyrelsen under processen med
vejrenovering blev vedtaget.
Restancegebyr blev vedtaget sat op fra kr. 50 til kr. 100
6. Valg ifølge lovene: Kasserer: Henning Visholm Genvalgt
Sekretær: Kristian Bøckhaus Genvalgt
Suppleant: Søren Jehn
Genvalgt
Revisor:
Leif Westermann Genvalgt
Suppleant: Doris Elkjær
Genvalgt
7. Eventuelt: Ingen bemærkninger.
Tiden for lån af lokaler blev langt overskredet, så valg og afslutning af
generalforsamlingen blev noget hektisk.
Kristian

