
Rødekro den 30. marts 2011

Til 
Grundejere på Pileparken 
i Rødekro

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. marts 2011

Mødet blev afholdt i Borgerhuset, og der var mødt repræsentanter fra 19 grundejere.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Søren Hansen i nr. 6.
2. Formandens beretning: Gunnar orienterede blandt andet om:

Siden sidste gf. har Søren været medlem, Trine kasserer og Gunnar formand.
Vi fik endelig afsluttet den 5 årige dialog med Aabenraa kommune om overtagelse af en 
tredjedel af vores fælles vej –og stiareal. Området er udstykket i 2 matrikler og den vestlige 
del af vejen fra indkørslen og hen til nr. 7 er nu kommunal. Grundejerforeningen står som 
ejer af stierne og vejen fra nr. 7. og østpå.
Vi har i 2010 ikke haft udgifter til belysning, og minimale omkostninger til supplerende 
snerydning. 
Tak til Lone og Frank i nr. 10 for initiativ og opbevaring af 1. tons salt som vi kan hente af. 
Trafiksikkerhedsplan har betydet sænkning af hastighed fra 50 til 40 km. t.
Vi minder om ”ordensreglen” om at hæk skal plantes 50 cm. fra skel til vej og sti.
Vi har en kommunal godkendt fritagelse for at foretager analyse på overskudsjord.
Til slut takkede Gunnar bestyrelsen for godt samarbejde + tak til revisor og medlemmerne for 
et godt 2010. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Trine gennemgik regnskabet, som viste et 
indtægter på 25.340,07 og udgifter på 4.991,74 = overskud på 20.348,33
Der overføres 19.000.- til vedligeholdelses –og asfaltkontoen.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år: Trine fremlagde budgettet, godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent:  bestyrelsen foreslog nedsættelse fra 900.- til 500.- pr. parcel pr. 

år. Der indføres rykkergebyr på 100.- kr. Godkendt
6. Forslag fra medlemmerne: Britt i nr. 8 om stort skilt med foto af gadens børn. Kom til 

afstemning. 8 stemte for og 2 imod. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
7. Valg af bestyrelse bestående af 3 repræsentanter for grundejerne: Trine i nr. 5 og Gunnar i 

nr. 19 var på valg og blev genvalgt.
8. Valg af suppleant: Jane i nr. 22 blev valgt.
9. Valg af revisor: Marianne i nr. 4 blev valgt.
10. Eventuelt: Per i nr. 26 viste eksempel på indkøb af 2 skilte med opfordring til hundeejere om 

at holde hunden i snor, og samle høm-hømmere op og tage med i plastikposen. 
Mødet sluttede med oste –og rullepølsefranskbrød og kaffe. 

Referent: Gunnar Hansen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Hansen som formand, 
Trine som kasserer og Gunnar som medlem/sekretær.
Sørens kontaktoplysninger: 2620-7466 og e-mail ruzzer@sol.dk
Trines kontaktoplysninger: 4058-9828 og e-mail tpe@djs.dk
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