
 
Referat af VALHAL bestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014  
Tilstede var: Annette Gertsen, Jane Kollerup, Jesper Sandbirk, Carsten Rasmussen, Michelle Saby samt 
suppleant Kim Jørgensen.  
Afbud fra: Suppleant Jens Ole Christensen.  
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2014. 
Godkendt.  
 
2. Bordet rundt  
Iab 
 
3. Økonomi (status)  
På opsparingskonto står kr. 253.000,00. På driftskonto står kr.  111.912,87. Der flyttes kr. 50.000,00 fra 
driftskonto til opsparingskonto. Pengene hensættes til kommende asfalts arbejde. 
 
4. Information om hjertestarter 
Der er fulgt op på serviceaftale ift. hjertestarter. Så vi er sikret ift. krisehjælp og genetablering af hjertestarter, 
hvis hjertestarteren måtte blive taget i brug (ift. oprindelig aftale, næste service august 2016). 
 
5. Status på fjernvarme  
Dong har fået afvist klaget hos Energiklagenævnet, så Vordingborg Forsyning kan arbejde videre med at 
etablere fjernvarme i området.  Evt. etablering af fjernvarme kommer til, at foregå i tæt samarbejde med 
grundejerforeningen. Yderligere dialog primo 2015. Arbejde igangsættes tidligst 2016.  
 
6. Status på spørgeskemaer  
Spørgeskemaer gennemgået. Spørgeskema uddeles den 17. oktober 2014 og indsamles den 26. oktober 2014.   
 
7. Status på-, og kommende vejarbejde/opretning 
Fortovene på dele af Odinsvej, Ydunsvej og Nornevænget er blevet rettet op. Til foråret gennemgås fortov og 
vejarealer med henblik på, at afklare hvor der er arealer der skal rettes. Asfalts arbejde bør afvente afklaring af, 
hvorvidt der indlægges fjernvarme.  
 
8. Oprensning af vejbrønde 
To brønde oprenset ifm. skybrud. Derudover er det 3-4 år siden, at grundejerforeningens 40 øvrige brønde blev 
oprenset. Brøndene bør oprenses næste år. Det vurderes i den forbindelse, hvor ofte brøndene fremadrettet 
bør renses, der indhentes tilbud på serviceaftale fra Svego.     
 
9. Vejbump på Gammelsøvej 
To pudebump etableret. Gammelsøvej har samtidig fået vejstatus ”automatisk fart kontrol”, hvilket betyder at 
politiet af egen drift afholder fartkontrol. 
 
10. Næste møde 
Onsdag den 21. januar 2015 kl. 18.30 hos Jesper Sandbirk. 
 
11. Evt.  
Annette Gertsen udtræder af bestyrelsen pr. 31. oktober 2014. Jens Ole Christensen indtræder som 
bestyrelsesmedlem pr. 1. november 2014, med genvalg marts 2016. Michelle Saby blev valgt til kasserer pr. 1. 
november 2014. Annette Gertsen oplærer Michelle Saby som kasserer og bistår med opgaver i denne 
forbindelse frem til næste generalforsamling.  
 
Michelle Saby 


