
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen Marts 2013, for året 2012 

Tredje år i VALHAL’s historie er gået.  

Vi har i bestyrelsen holdt 3 møder siden sidste generalforsamling.  Derudover har været holdt møde med 

Vordingborg Forsyning, med NCC-asfalt og så har lovudvalget også været samlet. I lovudvalget har vi 

gennemset og tilrettet vedtægterne til, det skal vi stemme om senere. 

Bestyrelsens største fokus i 2012 har været asfaltarbejdet på Odinsvej og Thorsvej, vi har fået udført 

arbejde for 55.000,- Det er rigtig mange penge, men kun ca. halvdelen af den reelle udgift.  

Den primære grund til at der skulle laves asfalt, var ødelæggelserne omkring kloakdækslerne, vi havde en 

del ping-pong med Vordingborg Forsyning som resulterede i, at de afholdt alle udgifterne omkring 

brøndene, så den faktiske totalpris på det udførte arbejde var faktisk godt 100.000,-  

Det var også i 2012 at skabet med hjertestarteren blev monteret og vi fik afviklet introduktionskurset for 

godt 50 medlemmer.  

I årets løb er der også løst mindre opgaver, der er fjernet graffitihærværk fra lygtepælene på Thorsvej. 

Ligeledes på Thorsvej er der brugt tid på græsfortovet langs læbæltet. Fra især Ydunsvej var der ønsker om 

at få dækket den nye pumpebrønd lidt til, her var der igen god dialog med Vordingborg Forsyning, og vi 

fandt i fællesskab en løsning med granit og buksbom, der med tiden kun kan blive kønnere end det grå 

beton. 

Der er stadig ingen afklaring på, hvornår vi skal overtage vejbelysningen. Det sidste nye i sagen er at 

Vordingborg Kommune nu har købt, i hvert fald strømdelen tilbage fra Vordingborg Forsyning, og at det 

sandsynligvis ikke bliver billigere for os når vi skal overtage. Det er min vurdering at vi skal forvente noget 

EFTER kommunalvalget. Vi har som bekendt en konto med 175.000,- til nye strømbesparende lamper. 

Bestyrelsen har valgt at sætte sidste års overskud ind på denne lampekonto, da der er kommet nye typer 

lamper og at det sandsynligvis ikke bliver uden ekstra omkostninger at overtage driften. 

Vi har ligeledes på vores seneste bestyrelsesmøde besluttet at lave en vejopsparingskonto. Vi har en udgift 

på omkring 400.000 kr. foran os med ny asfalt til Thorsvej og Odinsvej, det er vores plan at opspare disse 

penge på 5-6 år. Vi regner med at det kan gøres uden større kontingentforhøjelser. 

Vi har i bestyrelsen også besluttet at droppe det vi kaldte have/slave dag. Opgaverne var enten for banale 

eller for komplicerede, opbakningen var derudover ikke tilfredsstillende, så i fremtiden vil vi betale os fra at 

få udført de opgaver der dukker op, hen ad vejen. Bare for en god ordens skyld skal det nævnes, at det 

selvfølgelig stadig er hver enkelt grundejers pligt at vedligeholde ud for egen grund. 

Her til sidst vil jeg gerne sige tak til Jan Pedersen. Jan har valgt at træde ud af bestyrelsen, det er nu ikke 

DET vi takker for, men derimod hjælpen bl.a. med at opstarte foreningen, Jan var med i styregruppen fra 

2009 og dermed en af de første brikker i vores forening som nu kører på 4. år. 

OG mere tak. TAK til det frivillige festudvalg, der sørger for muligheden for sommerhygge med naboerne og 

ikke mindst nytårskuren. Begge ting samler omkring 70 af os. Det håber jeg også vi gør til August. 


