
Beretning 2014  

Bestyrelsen er ændret lidt i løbet af året, Pia Christensen fra Odinsvej, trådte ud af bestyrelsen i efteråret, i 

forbindelse med at hun blev formand for Lokalrådet. Pia blev afløst af 1. suppleanten, Annette Gertsen fra 

Baldersvej. Karsten Vinther trådte ud af bestyrelsen lige efter årsskiftet og 2. suppleanten Jane Kollerup også 

fra Baldersvej, trådte ind på Karstens plads. Derudover er det Per Vængtoft, ligeledes fra Baldersvej, Carsten 

Rasmussen fra Odinsvej og jeg selv fra Lokesvej, der p.t. udgør foreningens bestyrelse. 

Det seneste år: Det har været et lidt hårdt år, med en del udfordringer og opgaver. Allerede efter sidste års 

generalforsamling, fik vi opsat de ønskede hundelorteskilte og fik kommunen til at blokere vejen ind til læ-

bæltet fra Gammelsøvej. 

Året har budt på lidt afslag. Vi har ad flere omgange snakket med kommunen om den nye skovbeplantning 

mellem søerne, men de er ikke til at rokke, sådan som det ser ud, er rigtigt nok! Vi fik afslag på ansøgningen 

om skraldespande ved søområdet og vi fik afslag på ansøgningen om tilskud til kloakdæksler på SF-vejene. 

Vi har været og er stadig i dialog omkring Vordingborg Forsynings planer om fjernvarme til vores område, jeg 

vil komme med en status om dette under punktet evt. 

I sommers gik vi i gang med foreningens til dato største opgave - 120 m2 vejomlægning på Odinsvej, ud for 

nr. 9 & 11. 

I efteråret havde vi en dialog med kommunens vej-og-parkafdeling omkring beplantningen langs husene 

mod søområdet. Dette har de lovet at tynde ud i til efterår/vinter 2014. 

I efteråret lavede vi en ny aftale med en lokal snerydder, der har ikke rigtig været mulighed for at teste ham, 

så det er jo både godt og skidt. 

En lille delegation fra foreningen havde et konstruktivt møde med projektlederen fra det nye nabohjælp, vi 

kom med en masse input på fejl/mangler og håber at nogle af vores ønsker kan føres ud i livet, så vi igen kan 

blive digitale nabohjælpere. 

I efteråret havde vi bøvl med hjertestarterskabet, det er en længere historie om dominoeffekter, der 

heldigvis endte lykkeligt og uden de helt store udgifter. 

Så blev det nytår og foreningens kasserer ønskede at stoppe midt i valgperioden, og som alle chefer siger, 

”ingen er uundværlige” meeen jeg kan så tilføje, at nogle er sværere at undvære end andre, eller i hvert fald 

mere arbejdskrævende. Betalingsservice, bankforbindelser, NEM-ID, medarbejdersignatur, koder, love og 

paragraffer, pyha. Som I vil få fremlagt senere, så lykkedes det trods alt at få færdiggjort regnskabet med 

stor hjælp fra 1. suppleanten. 

Nå, nu skal det ikke være en lang klagesang, det har trods alt også været et spændende år og vi har ikke 

mistet modet til endnu flere. 

OG, så skal vi også huske vores sejre, en hyggelig cykeltur med grill, en sommerfest og som altid en 

nytårsskål. 

Dette var beretningen om det seneste års tid i VALHAL Grundejerforening. 

p.b.v. fmd. Jesper Sandbirk 


