Traileren har kørt lystigt. Men jeg synes oftere og oftere at opleve, at folk ikke passer så
godt på traileren – og på trods af at det er gratis at låne den – så jeg vil komme med en
meget kraftig opfordring til, at medlemmerne respekterer vores gode trailer‐ordning, og
afleverer traileren i samme eller bedre stand, end man selv modtog den. Smadrede
lygter, bøjede vanger, ødelagt bagklap, skidt og møg i ladet. Tag nu og rens traileren
efter brug – og pas på den!

Referat fra Generalforsamling Pilegaarden 2014
1.

12 fremmødte (6 fra bestyrelsen) Gunnar valgt som dirigent.
Indkaldelsesfristen 2. april overholder reglerne, og generalforsamlingen er
beslutningsdygtig.

2.

Formandens beretning
Teltet er blevet så flittigt benyttet at vi snart skal købe telt nr. 3 (og bruge nr. 2 som
reservedele). Vi har snakket om at vi skal til at tage et beløb for udlejning af teltet –
f.eks. kr. 200,‐ pr. gang – som skal betales allerede ved reservationen – og pr.
reservationsperiode man sætter sig på – og som ikke betales tilbage uanset årsag. Men
det vender vi tilbage ved under ”Indkomne forslag”.

Året 2013, var ikke et år der affødte store udfordringer.
Året startede med vort Skt Hans‐arrangement den 23. juni, hvor mange mennesker
traditionen tro var mødt op. Faktisk er det længe siden, at så mange mødte op – og jeg
vil anslå antallet af fremmødte til at være tæt på 100 personer – eller måske endda
mere.

Bålpladsen har vi nu endnu engang fået rettet til, så vi forhåbentlig her i 2014, kan få
fyret det hele af til Sankt Hans.

Aftenen var også rigtig god til formålet – det havde holdt nogenlunde tørt i indtil flere
dage op til båltændingen, og det betød, at vi faktisk fik brændt rigtigt meget af bålet af
denne gang. Bålet havde dog også vokset sig særdeles stort, pga. de foregående års
meget våde oplevelser.

Jeg har ikke mere at berette om – og ønsker alle i grundejerforeningen en pragtfuld
sommer, og håber på at alle vil støtte op om året sommerfest i august måned.
Ivan Kastrup
Formand
Gf. Pilegården

Dernæst kom turen til vor sommerfest, hvor vi pga. det relativt store overskud i
kassebeholdningen, valgte i år at inkludere mad til de fremmødte og tilmeldte
medlemmer. Det blev en voldsom succes – og vi var knap 70 mennesker, der nød den
gode mad fra Slagter Maltesen der blev tilberedt på grillen, fadøl fra Tuborg af den
klassiske variant, og ikke mindst det rigtig gode selskab, og vores rigtig gode rammer for
festens forløb.

3.

Kassereren gennemgik årets (2013) regnskab
Regnskabet blev godkendt.

4.

3 containere for 2013, en for hver vej. Ordningen fortsætter for 2014.

Vi havde fået fat i en udlejningshoppeborg til en god og fornuftig pris, så der var rigelig
hoppeaktivitet for børnene, ligesom bestyrelsesmedlem Michael Elbo med sin
utrættelige energi og rigtig store indsats, sørgede for mange spændende aktiviteter for
børnene, herunder et orienteringsløb rundt i vor grundejerforeningens område.

5.

Forslag fra formanden om gebyr på 200 kr. ved reservation af foreningens festtelt.
Dette for at spare op til et nyt telt. Gebyret betales ikke tilbage, hvis medlemmet
annullerer reservationen. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

6.

Uændret kontingent på 350 kr.
Kontingent‐beløbet blev godkendt.

7.

Valg af bestyrelsen
Bestyrelsen genvalgt ‐ bestyrelsen konstituerer sig som følger:

Festen forløb knaldgodt – alle virkede rigtig glad for at der var god mad inkluderet – og
succesen var så stor, at vi påtænker nøjagtigt samme koncept igen i år – denne gang
forventeligt lørdag den 16. august – og igen på vendepladsen ved Parkvej 1‐4.
Efteråret kom igen til Blovstrød – og heldigvis blev den afløst af en rigtig mild vinter,
hvor vi ikke fik store udfordringer og omkostninger til vinterrydning af vejene (og i
kommunens fravær) – og året gik således på hæld med en nytårsaften, hvor vi kunne se
nytårsskytset fyret af i relativt klart vejr.
I løbet af året, har en række ejendomme skiftet hænder i vores grundejerforening, og
selvom nogen har forladt os, er andre kommet til – og nogle af dem endda med børn.
Jeg byder derfor disse nye beboere – og forhåbentlig kommende medlemmer –
velkommen til grundejerforeningen i Nordsjællands skønneste natur.

Formand ‐ Ivan Kastrup
Kasserer ‐ Gunnar Lohmann
Sekretær ‐ Klaus Mathiesen
Best.medl. ‐ Sven Larsen

Best.medl. ‐ Leif Johansen
Best. medl. ‐ Michael Elbo
8.

Valg af revisor og suppleant
Begge genvalgt

9.

For høj hastighed diskuteredes. Forslag om at foreningen indkøber og monterer 2‐3
skilte med "legende børn" hvis prisniveauet er fornuftigt. Forslag om vejbump blev
afvist da der henses til at foreningens veje er kommunale, og iøvrigt er temmelig
dyre.
Det henstilles til medlemmerne, at støj ved fester mv., begrænses mest muligt ‐ og
at man iøvrigt lige adviserer naboerne forinden.

SÆRLIGE HENSTILLINGER TIL MEDLEMMERNE
(HÆNG GERNE OP PÅ KØLESKABET)
1.

RESPEKTER VOR BÅLORDNING ‐ FYLD HAVEKVAS OVENPÅ
BÅLET ‐ IKKE VED SIDEN AF!!!

2.

KLIP HÆKKEN OG BUSKE DER VENDER UD MOD VEJEN ‐ OG RYD
ORDENTLIGT OP EFTER DIG!!!

3.

SÆT FARTEN NED NÅR DU KØRER PÅ VEJENE. VI BEBOR ET
FREDELIGT VILLAKVARTER MED MANGE BØRN. DU ØNSKER DIG
NÆPPE AT VÆRE DEN FØRSTE DER KØRER ET BARN NED ‐ SÅ
SÆNK FARTEN ‐ OG BED OGSÅ GERNE DINE GÆSTER OM AT
SÆNKE DENNE!!!

4.

ER DU CYKLIST ELLER BILIST ‐ SÅ HOLD DIN VEJBANE ‐ OG
UNDLAD AT SKÆRE HJØRNER AF I SVINGENE. DET KAN ENDE
FATALT ‐ OG DET GØR ONDT AT BLIVE RAMT.

5.

DELTAG I SOMMERFESTEN ‐ OG NYD DEN GODE STEMNING. OG
FÅ DIG EN GOD SNAK MED DINE NABOER I FESTLIGT LAG.

6.

HILS ALTID RESPEKTFULDT PÅ MEDLEMMER AF BESTYRELSEN ‐
OG GERNE MED ET SMIL OM MUNDEN.

7.

HILS OGSÅ PÅ DIN NABO ‐ UANSET DENNE ER
BESTYRELSESMEDLEM ELLER EJ.

8.

HILS PÅ ALLE ANDRE...

Sekretær og referent
Blovstrød den 22. maj 2014
Klaus Mathiesen

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2014 ‐ Kr. 350,‐
MEDLEMSKONTINGENTET INDBETALES PÅ FORENINGENS BANKKONTO:
Reg.nr: 2348 Kontonummer: 0726197512
MED TYDELIG ANGIVELSE AF VEJNAVN OG HUSNUMMER.
MEDLEMSKONTINGENT KAN ALTERNATIVT BETALES DIREKTE TIL KASSEREREN
(Elmevej 15).
BETALINGSFRIST: 5. JUNI 2014

Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en fantastisk sommer, og håber at se
alle til både Skt. Hans Fest på Engen ‐ og Sommerfest i August.

