Referat fra generalforsamling i Pileparkens
grundejerforening d. 4. april 2017.

1) Valg af dirigent.
Troels Frederiksen fra nr. 7 blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2) Formandens beretning for det foregående år.
Fremlagt af Palle Kjær i nr. 7.
Det blev bemærket, at der kun var 8 personer til mødet, hvilket vurderes at være i
underkanten af, hvad der kan forventes.
Det er også blevet bemærket, at alle husstande har betalt kontingentet rettidigt.
Det har været et roligt år med kun ét møde i bestyrelsen.
Palle har udskiftet et par pærer i gadebelysningen og har flere på lager til fremtidige
udskiftninger.
Der er ikke brugt penge på vintervedligeholdelse.
Der undersøges muligheder for at lave mærkninger på asfalten ud for nr. 3 og 5 for at
gøre bilisterne opmærksom på, at der er en cykelsti mellem de 2 grunde.
Der har tidligere været drøftelser omkring regnvand på vejen. Problemet er primært
ud for nr. 21. Nr. 15 og nr. 19 oplyste at vandet ikke er til gene for dem og derfor bliver
der ikke blevet foretaget yderligere.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Palle fremlagde regnskabet for 2016, som viste et pænt overskud. Dette primært pga.
der ikke har været udgifter til vintervedligeholdelse. Regnskabet blev godkendt.

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Palle fremlagde budgettet for 2017. Kontingentet er fastsat til 400 kr. pr. husstand som
tidligere år. Budgettet blev godkendt.

5) Fastlæggelse af kontingent.
Se punkt 4.

6) Forslag fra medlemmerne.
Der har ikke været forslag fra medlemmerne.

7) Valg af bestyrelse bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer for grundejerne.
Bestyrelsen fortsætter uændret med Louise Seistrup Severin, nr. 3, Palle Kjær, nr. 7 og
Lars Brade, nr. 15.

8) Valg af suppleanter.
Frank Mikkelsen, nr. 14.
Britt Ravn, nr. 8.

9) Valg af revisorer.
Marianne Kunz, nr. 4.

10) Eventuelt.
Der har løbende under mødet været drøftelser om, hvorvidt der kan/bør ændres noget
ved regnvandsbassinet bag ved nr. 15. Birkeparken har løbende været i dialog med
kommunen om problemstillingen med tæt bevoksning i og omkring regnvandsbassinet
uden der er sket noget konkret. Det er ikke Pileparkens opgave at vedligeholde
området men der var der bred enighed om, at hvis træerne skal fældes kan Pileparken
være behjælpelig med dette.
Jesper fra nr. 19 oplyste muligheden for DNA sikring af sine værdigenstande. Det vil
give størst mulig effekt overfor indbrudstyve, hvis hele gaden var med på idéen men
det er op til hver enkelt husstand om de vil gøre brug af sikringen. Der blev ligeledes
drøftet muligheden for at tilmelde sig nabohjælp.
Palle har undersøgt mulighed for algebehandling af gadens tage. Algerens.nu.
Grundejerforeningen har fået et tilbud, som Palle ligger op på vores Facebook side.

Referent. Lars Brade

