GRUNDEJERFORENINGEN
PILEPARKEN
GUNDSØMAGLE – 4000 ROSKILDE

Formandens/bestyrelsens beretning for året 2018/ 2019
Bestyrelsen:
I år den 1. februar 2019 måtte Bibi Bækgaard desværre udtræde af bestyrelsen, idet hun er
fraflyttet foreningen. Suppleant Mikkel Øberg er derfor indtrådt i bestyrelsen som ny næst
formand efter Bibi. Der er 2 af bestyrelsens medlemmer, der er på valg i år, John Juhl og Mikkel
Øberg - de er alle villige til genvalg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter.
Vi har derfor brug for 1 suppleant til bestyrelsen, så vi har nogle vi kan supplere bestyrelsen med
hvis det bliver nødvendigt. (så meld jer nu og vær med til at få indflydelse)
Møder og arrangementer:
Vi har i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Nye grundejere:
Der er i den forløbende periode kommet (5) nye grundejere, som alle har modtaget indmeldelsesmateriale til grundejerforeningen, og som alle har indbetalt indmeldelsesgebyret.
Fællesarealet:
Der har været et mildt og varmt år, hvorfor der ikke er sket det store på arealet, og det har deraf ikke været
nødvendigt med den store vedligeholdelse og vinteren har ikke lavet skader på arealet i denne sæson.

Parkering:
Bestyrelsen modtaget fra tid til anden klager fra beboer over parkeringen i området. Vi kan blot
henstille til, at de enkelte grundejere tænker sig om og viser hensyn til andre. Hvis man mener der
skal ske noget andet, må man henvende sig til de relevante myndigheder kommune, politi etc. idet
vi som forening ikke har nogen beføjelser i den anledning.
Snerydning:
Igen denne vinter har vi oplevet flere grundejere som ikke snerydder fortovet som de har pligt til
som grundejer. Husk at det har man pligt til som grundejer og at det kan koste et
erstatningsansvar hvis nogen falder og kommer til skade på baggrund af den manglende
snerydning og saltning. Så vi henstiller til, at man også har fokus på denne vigtige opgave som
grundejer.
Hjemmesiden:
Vi har fået ny hjemmeside, og flyttet udbyder, idet vi havde problemer med den tidligere udbyder.

