Referat af VALHAL bestyrelsesmøde tirsdag den 15. oktober 2013
Tilstede var: Jesper Sandbirk, Per Vængtoft, Carsten Rasmussen, Karsten Vinther, Annette Gertsen og Jane
Kollerup
Ad 1.

Godkendelse af sidste referat

Ad 2.

Bordet rundt (set og hørt)

Ad 3.

Valg af ny sekretær
Da Pia Christensen har meddelt bestyrelsen, at hun trækker sig, skulle ny sekretær vælges.
Valgt blev Annette Gertsen.

Ad. 4. ERFA gruppe
Idéen er parkeret. Jesper har forsøgt forskellige tiltag uden held.
Ad 5.

Spørgeskema til medlemmerne
Forslag til spørgeskema blev gennemgået og enkelte punkter skal tilrettes.
Det blev besluttet, at skemaet skal være anonymt med svarkuvert.

Ad. 6. Snerydning 2013/2014 – Nyt tilbud fra DT Brolægning
Det blev besluttet, at DT Brolægning skal afprøves første gang, der falder ca. 15 cm sne.
Ad 7.

Økonomi – overblik og budget 2014
Økonomien er god. Alt går sin gang.

Ad. 8. Vejarbejde 2014
Der blev besluttet, at udbedre fortovene på Odinsvej ud for Freiasvej 1 og Ydunsvej 2, og på
Thorsvej ud for Nornevænget 2. Tilbud på Ca. kr. 45.000,Ad. 9. Asfalt/belægningstype/tidshorisont på nyt slidlag
Det koster ca. kr. 250.000,- at få asfalt på Thorsvej og Odinsvej.
Asfalt har en holdbarhed på min. 12 år.
Pris for granitskærver på flydende asfalt (som senest på Næstvedvej) koster ca. 125.000,-, og har en
holdbarhed på 1-10 år.
Det tilstræbes at hensætte kr. 50.000,- hvert år til asfaltbelægning.
Ad. 10 Festudvalg/økonomi/vedtægter
Det blev præciseret, at grundejerforeningen og festudvalget ikke er ”samme familie”.
Festudvalget består af fire beboere i området, som sammen finder datoer og arrangementer, som
alle i grundejerforeningen kan deltage i.
Ad. 11. Beskæring af beplantning mellem udstykningen og sø-områder
Jesper fortalte om sit møde med en meget kompetent og engageret gartner fra Vordingborg
Kommune. Der vil enten denne eller næste vinter blive foretaget en udtynding af diverse vækster
samt nedklipning af slåen-buskene.
Ad. 12. Eventuelt
Per meddelte, at han træder ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling.
Ad. 13. Næste møde
Næste møde afholdes i januar 2014.

Annette Gertsen, 22. december 2013

