Referat af Grundejerforeningen Pileparkens generalforsamling,
afholdt d. 24. april 2018 i Gundsømagle Menighedshus.
I alt var 15 personer repræsenteret, inklusiv bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Holger Skovhauge blev valgt som dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen v/ Henrik
Denne var fremsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen og blev godkendt
uden videre spørgsmål eller kommentarer.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
2019-2020 v/John
Der blev spurgt ind til det forholdsvis store (og akkumulerende) budget overskud.
Spørgsmålene gik dels på hvorfor overskuddet var så stort, og dels på hvorfor at det - hen
over de sidste par år - stigende overskud ikke blev brug på noget, men blot voksede i
omfang. Bestyrelsens argument var, at der i forbindelse med det grønne område kunne
forekomme uforudsete udgifter til oprydning og genetablering af beplantning som følge af
sne- og stormskader. Udover at det blev forslået, at begynde allerede nu – med de
eksisterende midler – at reparere på nogle af de sne- og stormskader, der allerede er tilført
området. Bestyrelsen ville tage forslaget til efterretning og udarbejde en plan.
Det reviderede regnskab såvel som budget blev godkendt af Generalforsamlingen.
4. Forslag fra medlemmer til bestyrelsen
Der er ikke indkommet forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Kasserer John Juul (Ørebjergvej 63) var på genvalg og blev genvalgt.
Næstformand Mikkel Øberg (Gulddyssevej 20) var på genvalg og blev genvalgt.
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Henry Larsen (Ørebjergvej 6) var på genvalg og blev genvalgt.
Matthias Schlippe-Steffensen (Ørebjergvej 44) blev valgt som suppleant.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Der var genvalg til Birthe Larsen (Ørebjergvej 6), Rene Jensen (Stendyssevej 13) og Jens
Rasmussen (Runddyssevej 15).
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8. Evt.
Der er kommet ny asfalt på cykel-gangstigen på Piledyssen, og der arbejdes fortsat på at få
ordnet vejene i grundejerområdet med ny asfalt.
Der er interesse blandt nye parcelejere i at få stablet et Sankt Hans arrangement på benene
igen. Frivillige kan melde sig hos Mikkel og John fra bestyrelsen.
Der spørges til, hvorfor almindelige henstillinger om at tage hensyn til hinanden (som f.eks.
at klippe hækken, holde katte på egen grund og samle op efter egen hund) ikke mere
figurerer som fast punkt (husker/NB) i dagsordner og referater.
Bestyrelsen melder tilbage, at det har det ikke gjort i mange, mange år. Dette afføder en
diskussion om, hvilke former for ’push’ beskeder, der virker og hvilken rolle bestyrelsen
skal have med henblik på at påpege retningslinjer samt overtrædelser af samme.
Bestyrelsen fralægger sig et sådan ansvar, bl.a. på baggrund af beslutning på
generalforsamling tilbage i både 2014 og 2017, hvor der blandt grundejerne var enighed om,
at der ikke skulle udarbejdes ordensreglementer og at bestyrelsen ikke skulle lege
politibetjente – også set i lyset af at bestyrelsen ikke har beføjelser til at sanktionere på
nogen som helst måde. Grundejerne skulle i stedet blive bedre til at snakke med hinanden og
løse eventuelle konflikter ’over hækken’.
Der klages over støjende hunde, der står i haverne og giver hals uden at ejerne griber ind (i
nogle tilfælde fordi at ejerne ikke er hjemme og lader hunden stå og gø i haven hele dagen).
Det opleves som vældig generende, og hundeejerne opfordres i højere grad til at tysse på
deres hunde, således at omfanget af bjæfferi formindskes.

Referent: Kathrine Frørup
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