
Rødekro den 23. marts 2010
 

 
Til 
Grundejere på Pileparken 
i Rødekro
 
 
Referat af den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010
 
Der var repræsentanter fra 16 grunde. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent: Søren Hansen nr. 6 .
2. Formandens beretning: Gunnar orienterede bl. a. om:

Der var været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Bestyrelsen har arbejdet med gadebelysning, snerydning og glatførebekæmpelse, regnskaberne, 

farten på stamvejen, afledning af regnvand fra vendeplads på lomme 3 (betalt af Sydparken  ApS) 
grundejerforeningen har overtaget vejanlægget den 1. juli 2009, kommunen har opsat lamper på den 
østlige sti, gadefesten den 5. september, processen omkring dispensationsmuligheden op til 30 % 
bebyggelsesprocent på Pileparken, processen med kommunen om kommunal overtagelse af vejaral.
Gunnar takkede bestyrelsen for godt og flittigt arbejde gennem året.

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Trine gennemgik regnskabet der viste 32.269.- i 

indtægter og 14.059.- i udgifter = resultat på 18.210.- Der overføres 4.400.- til trafikkontoen og 
25.000.- til vedligeholdelseskontoen. 
 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. Trine fremlagde budget, som indeholder udgifter på 
25.000.- 

 
5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsens foreslog 900.- kr. – godkendt.

 
6. Forslag fra medlemmerne. I forlængelse af generalforsamlingen i 2009, fremlagde bestyrelsen 

forslag på ændring af vedtægternes § 6, så bestyrelsen udvides fra 3 til 5 medlemmer. Forslaget 
blev ikke vedtaget.

 
7. Valg af bestyrelse. Lone var på valg og ønskede ikke genvalg. Søren Hansen blev valgt.

 
8. Valg af suppleanter. Lone Bomberg Andersen blev valgt.

 
9. Valg af revisor. Jane Petersen blev genvalgt

 
10. Eventuelt – her blev blandt andet foreslået, drøftet:

1. Gunnar (nr. 19) foreslog at der til næste generalforsamling laves oplæg på udskiftning af 
flisestakken med anden mere kunstnerisk udformet sten eller skulptur. Benny fra nr. 8 er 
tovholder, og uarbejder forskellige forslag og prisoverslag.

2. Gunnar foreslog dialog med ejer af søen vest for Pileparken om vi må sætte dør i hegnet og
lave en smal sti ned til søen. Evt. opsætte en bænk og et affaldsstativ. Udsat til drøftelse 
næste år.

3. Helene (nr. 30) anmoder om hensyntagen med støjgener af naboer ved f. eks. ikke at klippe 
græs i weekender mellem 12 og 15 og heller ikke mellem 18 og 19 om aftenen.

4.   Franz (nr. 24) udtrykte sin irritation over biler der parkeres på vej og stikvej. 
5.   Frank (nr. 10) foreslog juletræ med lys i december. Emnet blev henvist til gadefestudvalget
6.   Per (nr. 26) ærgrer sig over luftning af hunde uden de er i snor, samt hundeejere der ikke tager 
      hundens efterladenskaber med sig. Per og Brian (nr. 22) arbejder videre med evt. skiltning.
7.   Benny (nr. 8) foreslog en eller anden form for honorering af bestyrelsens arbejde. 
8.   Gadefestudvalget planlægger gadefest til 21. august 2010

 
 
 
Referent: Gunnar Hansen

Grundejerforeningen Pileparken
Gunnar Hansen Telefon 7466-1712 & 6171-4457
Pileparken 19 E-mail info@pileparken.info
6230 Rødekro www.pileparken.info
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