Referat fra generalforsamling i Pileparkens grundejerforening d. 13. marts 2013.
1: Ejnar Tøstesen i nr. 2 blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
2: Formandens beretning
• Velkommen til nye beboere!
• Det har været et roligt år med 2 møder i bestyrelsen – og mange mails.
• Møderne har primært handlet om vejens og stiernes beskaffenhed.
o Vi har fået orientering fra Birkeparken om, at de gerne ser hastigheden sat ned på Nr.
Ønlevvej. Vi har også selv skrevet til kommunen ang. hastigheden på Nr. Ønlevvej.
Status er, at der ikke bliver lavet om i farten og heller ikke etableres fodgængerfelter.
Kommunen har telefonisk givet mig ret i, at vejbredden ikke er for god på det sidste
stykke fra svinget og ned til Pileparken samt at overgangene ikke er særligt gode, men
da kommunekassen er ret slunken skal vi nok ikke regne med nogen forbedringer.
o Vi har haft skrevet til kommunen vedr. stien over mod lærkeparken – den har fået de
værste bump høvlet af.
o Vi har talt en del om vandafledning, og kommunen har i løbet af 2012 spulet brønde.
Især ud for nr. 3/8 har det hjulpet, selvom der ved store regnskyl stadig ligger vand.
Der er også igangsat en løsning med grusfang på hjørnet af nr. 2.
• Der har været problemer med gadebelysningen. Nogen gange er lyset helt væk (november
’12), andre gange står lamperne tændt hele døgnet (februar ’13).
o Vi er ikke bekendt med – har ikke fået en regning på det – at elforsyningen er blevet
delt op. Er der problemer med belysningen, så henvend jer til bestyrelsen, så vi kan
kontakte en elektriker/kommunen/Sydenergi. Sydenergi virker til at være klar over, at
en del af vejens belysning er privat, og vil derfor ikke gerne komme ud til os – dog
har vi ikke set regning fra dem…
o I november ’12 var problemet en sikring, der var sprunget i elskabet ud for nr. 5 i
forbindelse med et voldsomt regnskyl, der var tæt på at oversvømme skabet.
o I februar ’13 var Sydenergi åbenbart ved at teste om alle lamper virkede – dog uden at
give besked til os forud for dette – hvilket igen tyder på, at alle lamperne stadig er
under kommunens regi.
• Vi har aftalt, at i bestyrelsen kan formand og et medlem i forening tegne foreningen op til
5.000 kr. Mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. skal alle 3 medlemmer af bestyrelsen være med. Alle
udgifter over 10.000 kr. skal godkendes på en generalforsamling, dog ikke i de tilfælde hvor
udgiften har været diskuteret på en generalforsamling, som f.eks. fartsanering.

•

•

Status på fartsanering er, at vi har fået tilladelse til at lave ét bump, som vi selv skal betale. Vi
er stadig i gang med at finde det rigtige tilbud. Det skal placeres ud for nr. 16 (kommunens
krav).
o Med hensyn til eventuel opbevaring, så arbejder vi med en løsning, hvor det ikke er
nødvendigt at tage vejbumpene op, når det bliver vinter. Det er muligt at få nogle
markører, så man kan se, hvor der ligger et vejbump.
o Derudover skal vi finde plads til endnu et skilt, som er påkrævet fra kommunen.
o Kommunen har hverken sagt ja eller nej – kun at det er uhensigtsmæssigt – til at
placere cykelafspærring ud for stien mellem nr. 3 og nr. 5. Vi har valgt at fortsætte
med at finde en løsning, der muliggør passage for barnevogne og kørestole og som
sagtner farten for cyklister. Vi er så heldige, at vi får ryddet sne på denne sti af
birkeparkens vicevært, og det skal der også tages hensyn til.
Som afsluttende bemærkning skal jeg hilse fra Gunnar og sige tak for et godt samarbejde
igennem årene.

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Trine Beining fra nr. 5 fremlagde regnskabet, som viste et pænt overskud, ikke mindst takket været, at
vi ikke har haft udgifter til vinterrydning. Regnskabet blev godkendt.
4: Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Budgettet for 2013 blev fremlagt, og kontingentet er fortsat kr. 500 per husstand. Budgettet blev
godkendt.
5: Fastlæggelse af kontingent – se pkt. 4.
6: Forslag fra medlemmerne – ingen indkomne forslag.
7: Valg til bestyrelse. Per Holm i nr. 26 og Benny Uhlmann i nr. 8 blev valgt ind i bestyrelsen og
afløste Trine Holm og Gunnar Hansen.
8: Valg af suppleant: Britt Ravn i nr. 8 blev valgt som suppleant.
9: Valg af revisor: Marianne Kunz i nr. 4 blev genvalgt som revisor.
10: Eventuelt. Der blev undervejs på mødet talt en del om fartsanering. Vi er endnu ved at tage tilbud
hjem, så vi kender ikke den endelige udgift eller hvordan det helt kommer til at se ud.
Referent Jane Petersen

