
Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Pilehavegård,  

Vallensbæk 28. februar 2017 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: 

Jamie Fischer  Formand  Horsbred 144  Tlf. 60181072 

Henrik B. Olsen Kasserer  Pilehavevænge 19 Tlf. 21270090 

Peter Overgaard Medlem   Horsbred 203  Tlf. 43649010 

Benny Rasmussen Medlem  Pilehavevænge 3 Tlf. 43641686 

Helle Reichert  Medlem  Pilehavevænge 8 Tlf. 43625143 

Souad El Mashlouk Suppleant  Pilehavevænge 66 Tlf. 22581998 

Viggo Madsen  Revisor  Horsbred 

Karsten Mortensen Revisor  Pilehavevænge 

Knud Møller Jensen Revisorsuppleant Horsbred 

Bestyrelsen blev bemyndiget på generalforsamlingen til at finde endnu en suppleant til bestyrelsen. Så 

kunne du være interesseret i bestyrelsesarbejdet så kontakt Jamie. 

På generalforsamlingen blev beretningen vedtaget og der blev bl.a. drøftet følgende emner: 

Peter Overgaard blev foreslået og valgt som dirigent og kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

Bestyrelsens beretning og foreningens regnskab blev godkendt. Regnskab og beretning 

lægges på vores hjemmeside: www.pilehavegard.dk 

Bestyrelsens beretning omfattede følgende punkter: 

Tak for indsatsen: 

Bestyrelsen takker tidligere formand (Finn Jørding) og tidligere kasserer (Mogens Henriksen) som efter 

henholdsvis 39 og 40 års bestyrelsesarbejde har valgt at takke af. Vi er glade for den indsats som I har 

udført på foreningens vegne. 

Kontingent: 

Generalforsamlingen fastsatte kontingentet til grundejerforeningen for året 2018 til kr. 100,-  

Kontingentet opkræves via ejendomsskatteopkrævningen. 

Krageangreb: 

Der blev investeret i et fugleskræmsel som blev placeret på taget af Fakta, med stor velvilje fra ejers 

side. Det hjalp noget på problemet og der har ikke været melding om krageangreb i sæsonen. 

Vandværksgrunden: 

Bestyrelsen fik til opgave at arbejde med muligheder for vandværksgrunden. Dette førte til at vejvæsenet 

i sommerferien fik slået græs på et område, som kunne bruges til fodboldbane. Banen er etableret med 

et par håndboldmål og bestyrelsen åbnede banen ved et mindre arrangement i slutning af august. 

Badminton: 

Der er søgt om badmintonbaner i hallen på Pilehaveskolen igen til sæson 2016/2017. Der er samtidig 

indført nye regler for adgang til skolens bygninger. Book via vores hjemmeside. 

Hjemmeside og Facebook: 

Vores hjemmeside (www.pilehavegard.dk) samt vores Facebook-side (søg efter ”Grundejerforeningen 

Pilehavegard”) bliver begge vedligeholdt af Jamie og vi håber I alle vil gøre brug af overstående for at få 

information omkring vores forening.  

Loppemarked: 

Med stor succes blev der gennemført et loppemarked lokalt i grundejerforeningen. Der var en del der tog 

det til sig og var meget begejstret for det. Der blev ytret ønske om en gentagelse hvilket bestyrelsen 

arbejder videre med. 

Diverse: 

Øvrige punkter blev berørt: Ordensregler, skiltning omkring nabohjælp, Plan 91, støtte til lokale 

aktiviteter i grundejerforeningens område. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 


