Kommentarer til gennemgangen:
-

Containerplan 2012
For Grundejerforeningen Pilegården

Det blev foreslået at øge antallet af containere fra de nuværende 3 stk. til 4 stk.
Containeren på Pilegårdsvej blev, stort set, fyldt helt op samme dag, som den blev
opstillet.

8. juni: Parkvej

Forslaget om at øge antallet af containere fra 3 til 4 blev vedtaget.

17. august: Elmevej

Tidsplanen for opstillingen vedlægges det omdelte referat fra generalforsamlingen.
Planen kan også ses på foreningens hjemmeside: www.gf-pilegaarden.dk

24. august: Pilegårdsvej

ad 5) Der var ikke indkommet forslag.

28. september: Elmevej

ad 6) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 350 pr år. Kontingentets størrelse er i høj grad
styret af vores evne til at holde udgifterne til containerordningen nede (kun haveaffald i
containerne).

SANKT HANS PÅ ENGEN
23. juni 2012 kl. 21

Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.

SOMMERFEST
11. august 2012

ad 7) Klaus Mathiesen (Elmevej 33) havde, via Ivan, meddelt, at han opstillede til valget.
De genopstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalg. Klaus Mathiesen blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem.

Læs nærmere på www.gf-pilegaarden.dk

Bestyrelsen består derfor af: Ivan Kastrup, Klaus Mathisen, Michael Elbo og Sven Larsen.
ad 8) Svend Ole Jørgensen blev genvalgt som revisor. Hanne Wheadon blev ligeledes genvalgt til
revisor suppleant.
ad 9) Det blev diskuteret, hvordan vi kan få bilerne til at sænke farten på de tre veje i foreningen.
Kommunen kunne eventuelt opfordres til at opsætte ’Legende børn’ skilte.
Blomsterkummerne på stierne kunne trænge til en opfriskning. Det kunne fx ske ved at indkalde til
en arbejdsweekend.
Der blev spurgt, om det har hjulpet at klage over ejendomsvurderingerne.
Erfaringerne har været lidt blandede. Der er dog givet, delvist, medhold i en række sager.
Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 21.00.

Referat af Grundejerforeningen Pilegårdens generalforsamling
mandag d. 30/4-2012
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2011 (regnskabet kan læses på www.gf-pilegaarden.dk)
Containerordning
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse: Gunnar Lohmann og Steen Larsen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Ivan Kastrup, Michael Elbo og Sven Larsen er villige til genvalg.
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

/Steen Larsen
10 medlemmer (og 4 bestyrelsesmedlemmer) var mødt frem, da mødet startede kl. 19:30

ad 1) Ulla Møller blev valgt til dirigent. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig, overtog hun ledelsen af generalforsamlingen

-

ad 2)

Ivan har talt med en medarbejder i Teknik- og miljøområdet (kommunen). Den
pågældende medarbejder kun sagtens se det fornuftige i, at vi afleverer haveaffaldet på
engen, frem for at transportere det hele vejen til Genbrugspladsen i den anden ende af
kommunen.

Formandens beretning:
Året 2011 startede med et par kolde og våde måneder. Vinteren gav heldigvis kun relativt beskedne
snemængder, der ikke gav anledning til behov for store snerydningsindsatser. Allerød Kommune har
godt nok bebudet, at de nu rydder igen, men alligevel lykkedes det os ikke at se nogen af
kommunens traktorer, de få gange det var påkrævet. Vi har heldigvis ikke skulle bruge store summer
på snerydning, og med kommunens udmeldinger i erindringen, er forhåbningen, at vi heller ikke
fremover skal kere os om økonomi til snerydning.

-

-

Hvad angår denne sommerfest, så vil jeg atter engang præcisere, at dette er en fest for alle
grundejerforeningen medlemmer. Det er en fantastisk lejlighed til at få snakket lidt med naboer,
genboer og andre beboere i foreningen. Jeg vil derfor jeg opfordre til, at man afsætter datoen i
kalendere, og møder op til nogle hyggelige timer. I år bliver festen afholdt den 11. august. Vi vil
udsende nærmere information på et senere tidspunkt. Sæt kryds i kalenderen – og mød op. Der
bruges trods alt en del tid, og en del penge, på at skabe rammerne om den lokale hygge. Det er
derfor vigtigt, at mange medlemmer deltager. Jeg er spændt på, hvad vi i år kommer til at tilbyde
børnene. De andre år har der, som bekendt, været opstillet en stor hoppeborg, der dog er blevet
stjålet fra kommunens opbevaringsfaciliteter ved Møllemosen. Der er således pt. ingen hoppeborg til
rådighed. Vi kan alternativt leje en hoppeborg udefra, men prisen fra kommunen var særdeles
attraktiv, så jeg håber selvfølgelig at kommunen har købt en ny hoppeborg inden 11. august.

I forbindelse med vejfesten blev det foreslået, at der indføres en form for tilmelding.
Der var enighed om, at dette kunne overvejes. Der kunne eventuelt indgå et symbolsk
tilmeldingsgebyr.

Vi skal så frem til sommeren, hvor vort første arrangement, Sankt Hans-aften på engen, løb af
stablen. Der var det samme gode fremmøde, som vi plejer at opleve. Jeg vil tro, at vi var ca. 70
mennesker forsamlet til sang og hygge. Vores Sankt Hans-arrangement, der blev genoplivet som
tradition for 8 år siden, er således kommet for at blive.
Da sommerferien var gået på hæld, nåede vi frem til den årlige grundejerforenings-fest, som atter
blev afholdt på vendepladsen Parkvej 1-4. Vejret så ikke lovende ud, men vi valgte alligevel, i
modsætning til 2010, at gennemføre festen. Festteltet blev opstillet, hvorefter festen kunne starte
med fadøl, sodavand, grillmad mv. Festen forløb hyggeligt. Fremmødet var yderst beskedent.

Der blev spurgt til muligheden for igen at aflevere haveaffald på engen

Der blev spurgt, om der var noget nyt om renoveringen at stien på engen.
Det forlyder, at der er afsat penge på 2013-bugettet til at få udskiftet den nuværende
asfalt belægning med en grus belægning, der vil være nemmere, og billigere, at
vedligeholde.

-

Der blev spurgt, om der er planer om at få renoveret fortovene på Pilegårdsvej på samme
måde, som det er sket på Elmevej og Parkvej.
Et medlem har tidligere fået oplyst, at kommunen ikke havde afsat penge til renoveringen.
Bestyrelsen kontakter til kommunen.

Formandens beretning blev herefter godkendt.
ad 3) Regnskabet blev gennemgået af kassereren.
(Regnskabet kan downloades på foreningens hjemmeside www.gf-pilegaarden.dk)
Der har været en lille stigning i antallet af medlemmer.
Overskuddet for året blev ca. 3.500 kr.
Kommentarer til gennemgangen:

Efteråret kom så til Blovstrød, med gråt vejr, og regn i stride strømme. En efterårsstorm blev det
såmænd også til. Heldigvis var vi rimeligt forskånet for stormskader i vores grundejerforening.
Jeg vil her afslutte min beretning, men ikke uden først at have opfordret til, at der i år stiller nye folk
op til bestyrelsen. Et par nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke til den kommende
periode. Vi trænger til nye kræfter, både nu og i fremtiden, Det er vigtigt med opbakning, så
foreningen kan fortsætte.

-

Der blev spurgt om, hvorfor posten Snerydning indgår, når der ikke har været udført
snerydning.
Det skyldes, at entreprenøren har været meget lang tid om at fremsende en regning for
rydninger i 2010.

Regnskabet blev godkendt.
Så – stil op!
Kommentarer til formandens beretning:

ad 4) Kasseren redegjorde for containerordningen. Vi har været gode til kun at aflevere rent
haveaffald i containerne. Disse er således blevet afregnet til den laveste takst.

