
 
Referat af VALHAL bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014  
Tilstede var: Jane Kollerup, Jesper Sandbirk, Carsten Rasmussen, Jens Ole Christensen samt Michelle Saby.  
Afbud fra: Suppleant Kim Jørgensen.  
 
1. Velkommen til Jens Ole 
Formanden byder velkommen.  
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. september 2014 
Godkendt.  
 
3. Bordet rundt  
Jens Ole: Der er mange ledige pladser i lokalrådet, hvis nogen skulle være interesseret. Der er 
generalforsamling den 26. november 2014. 
 
Jesper:  Pudebumpene på Gammelsøvej har taget 5 km af hastigheden i gennemsnit. Spørgsmålet er 
hvorvidt det har hjulpet på tophastigheden.  
 
4. Konklusion på spørgeskemaer 
47 spørgeskemaer ud af 52 kom retur, hvilket giver en svarprocent på lidt over 90 %. 
 
Spørgsmål 1-3, omkring græsslåning på fællesarealer: 
Bestyrelsen konkluderer således, at den nuværende ordning vedrørende græsslåning findes passende, 

hvorfor der for nuværende ikke vil ske ændringer. 

 
Spørgsmål 4-6, omkring snerydning: 
Bestyrelsen konkluderer således, at den nuværende ordning vedrørende snerydning findes passende, 

hvorfor der for nuværende ikke vil ske ændringer. 

 

Spørgsmål 7, hvor ofte medlemmerne er på hjemmesiden: 

Hjemmesiden anvendes i fornuftigt omfang, der er ikke behov for ændring. 

 
Spørgsmål 8-10, til/om foreningens SMS-Service: 
Det informeres på hjemmesiden, hvordan man afmelder SMS-Service. 
 
Spørgsmål 11-13, om fjernvarme: 
I forbindelse med forhandlinger med Vordingborg forsyning, kan vi informerer om, hvor mange der kunne 
være interesseret i fjernvarme:  
Thorsvej ingen husstande 
Nornevænget ingen husstande 
Lokesvej ingen husstande 
Odinsvej 4 husstande 
Freaisvej 6 husstande 
Ydunsvej 2 husstande 
Baldersvej 2 husstande 
 
Spørgsmål 14-19, om fællesaktiviteter: 
Tal vedrørende fællesaktiviteter udleveres til festudvalget. 
 



 
 
 
Spørgsmål 20-22, om nabohjælp.dk 
Tallene viser at vi stadigvæk er godt repræsenteret på Nabohjælp. 
 
Spørgsmål 23-25, om foreningens hjertestarter 
Medlemmerne er bevidste om, at vi har en hjertestarter.  
Da der ikke er et overvejende flertal for et kursus i hjertestarteren, anbefales de medlemmer der ønsker et 
kursus, at læse mere om hjertestarteren her:  
 
Spørgsmål 26-29, om en oversigt på hjemmesiden over ting der sker i Vordingborg. 
Henset til hvor få der ønsker, at gøre brug af eller bidrage til sådanne løsninger, arbejdes der ikke videre 
med idéen.  
 
Jesper samler alle kommentarer i et ark, så bestyrelsen har dem til fremtidigt brug. 
 
5. Evt.  
Jens Ole foreslog nedsættelse af kontingentet. Aftalt at der foretages beregninger af, hvad der bør spares 
op til lamper og asfalt, på næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Næste møde 
Onsdag den 21. januar 2015 kl. 18.30 hos Jesper. 
 

 


