
Referat af VALHAL bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014  
 
Tilstede var: Annette Gertsen, Jane Kollerup, Jesper Sandbirk, Carsten Rasmussen, Michelle Saby 
samt suppleant Jens Ole Christensen. 
Afbud fra: Suppleant Kim Jørgensen. 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2014 samt 
konstitueringsreferat af 20. marts 2014.  

Begge godkendt. 

2. Bordet rundt  

Der blev drøftet ulemper ved uhensigtsmæssige parkeringer og opbevaring af andet end 
biler på de private fællesveje. Der var enighed om, at dette er et forhold mellem de 
enkelte grundejere og at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke vil blande sig i disse 
situationer. 

3. Div dok. til underskrift 

Ifølge hvidvaskningslovens § 12 skal Nets (betalingsservice) verificerer, at der er 
sammenhæng mellem Nets kunde og den konto pengene indgår på via Betalingsservice. 
Dokumentation for sammenhæng mellem grundejerforeningen og vores konto i 
Vordingborg Bank (Lollands Bank) underskrevet. 

4. Økonomi (status) 

Annette Gertsen er blevet oprettet som kasserer og har fået adgang til netbank. Det blev 
aftalt at bilag til betaling, inden betaling underskrives af formanden, Jesper Sandbirk. 

Kr. 253.000,00 er blevet flyttet fra Sparekassen til Vordingborg Bank (Lollands Bank) 
grundet bedre indlånsrente. De sidste kr. ca. 700,00 flyttes i forbindelse med opgør af 
kontoen i Sparekassen. 

5. Igangværende opgaver (fortov, spørgeskema)  

Fortovene på dele af Odinsvej, Ydunsvej og Nornevænget skal rettes op, der er indhentet 
tilbud på opgaven, som blot skal igangsættes. Det blev aftalt at Jesper Sandbirk retter 
henvendelse til leverandøren og aftaler dato for udførelse af opgaven. 

Tilføjelse til spørgeskemaer blev gennemgået. Det blev drøftet hvorvidt spørgeskemaerne 
skulle være anonyme. Det blev vurderet at spørgeskemaerne ville indeholde flere 
konstruktive kritiske svar ved anonymitet, men at det af hensyn til spørgeskemaets 
anvendelse i forhold til fjernvarme, burde fremgå hvilken vej svaret kom fra. 
Spørgeskemaerne vil blive husstandsomdelt og vil blive indsamlet af bestyrelsen, for at 
opnå flest mulige besvarelser. 

6. Status på gadelys  

Intet nyt. 

7. Status på fjernvarme  

Intet nyt. 

8. Valg af hjertestarter ansvarlig  

Jane Kollerup blev valgt som hjertestarteransvarlig. 

 



9. Valg af vejudvalg  

Michelle Saby blev valgt ind i vejudvalget. Udvalget består derudover fortsat af Carsten 
Rasmussen og Jesper Sandbirk. 

Jens Ole Christensen havde hørt, at en grundejerforening i Nyråd endnu ikke selv havde 
overtaget vedligeholdelsen af deres veje. Bestyrelsen undersøger om dette er korrekt og 
om der er forskel i lokalplan for henholdsvis deres og vores område. 

10. Evt.  

Bestyrelsen undersøger om vi selv må fjerne de væltede træer i læhegnet.  

Bestyrelsen søger lokalrådet om tilskud til to fodboldmål til det grønne område ved 
søerne. Opnås tilskud, skal der søges om tilladelse hos kommunen til opsætning af disse. 

Der blev fundet dato for næste bestyrelsesmøde, som afholdes den 3. september 2014 kl. 
18.30 på Freiasvej 5. 

 

Michelle Saby, 8. april 2014 


