Årsberetning 2007
2007 har som 2006 været et udfordrende år for bestyrelsen. Vi havde vores første arbejdsår med
de nye vedtægter og det gav, som forventet, et meget bedre arbejds- og beslutningsgrundlag at
virke ud fra. Arbejderne blev udført på i alt 8 bestyrelsesmøder
Vi forsatte arbejdet med at se på medlemsfortegnelser, matrikelkort og i visse tilfælde servitutter
fra tingbøgerne for at klarlægge forpligtelserne i relation til Pilegården, til grænserne mod vore
naboer (der visse steder ikke er helt klar) og til trekanten, hvor kommunen ejer flere matrikler
udlagt som vejarealer. Blandt andet på grund af en ikke-fuldtallig bestyrelse pågår dette arbejde
stadigvæk om end vi kan sige at vi er lige ved at være ved målet. Vi mangler dog stadigvæk at
binde de sidste knuder omkring Pilegården, som vi vil overlade til den kommende bestyrelse. Vi
skylder i denne forbindelse Lene og Anja stor tak for indsatsen med at finde dokumenter og
adresser frem fra diverse forskellige kontorer og offentlige instanser.
I bestyrelsen har meget af arbejdet og diskussionerne selvsagt drejet sig om vejene. I denne
forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til Claus Thorsen, der har lagt en kæmpe indsats i at få
skabt et budget og et udbudsmateriale der kunne anvendes, da vi bød de aftalte vejarbejder ud.
Samtidigt med det har Claus udført et stort og upåklageligt stykke kassererarbejde herunder stået
for skift af bank og jeg synes her, at det er på sin plads at give Claus en stor hånd.

Vores udbudsmateriale blev sendt ud til 3 interesserede entreprenører, men desværre valgte kun 2
at afgive tilbud på de beskrevne arbejder. NCC vandt og gik i gang i efteråret med at foretage
maskinafretning af alle kørebaner. Arbejderne vil blive færdiggjort i foråret 2008 med færdig
overfladebelægning efter en supplerende opretning, da vi ikke er helt tilfredse med den foretagne
opretning som den ser ud i dag. NCC har taget dette ad notam, og vi har indtil alle arbejder er
færdiggjorte deponeret betalingen på en spærret konto, således at de først frigives til NCC ved
mangelfri aflevering af arbejderne.
I denne forbindelse vil jeg også nævne, at bestyrelsen har tilbudt parcellerne på Sparrsholmvej 44,
53 og 55 at være med i arbejderne. Disse har alle takket ”ja” og har deponeret beløb på
foreningens konto svarende til deres forholdsmæssige andel af de samlede arbejder.
Men inden det bliver for teknisk og detaljeret om vejene, som vi behandler senere vil jeg slutte min
beretning og høre om der er spørgsmål inden vi går videre med de øvrige punkter på
dagsordenen.

