
 
 
 
Referat af VALHAL bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015  
 
Tilstede var: Jane Kollerup, Jesper Sandbirk, Carsten Rasmussen, Michelle Saby samt suppleant Kim Jørgensen. 
Afbud fra: Jens Ole Christensen 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2014 
Godkendt.  
 
2. Bordet rundt  
Der er bemærket ukendt og ubuden gæst i udhus på Odinsvej, der blev dog ikke taget noget, idet personen blev 
skræmt væk af husstandens hunde.  
 
3. Nedlæggelse af gadelamper  
Vordingborg kommune har sendt opgave vedrørende udskiftning og drift af gadelamper i udbud, herunder 
vores. Det vil sige at vores lamper bliver udskiftet for kommunens regning. Udskiftning sker i 2015, Lokesvej dog 
2017. Der nedlægges samlet 9 lamper, Jesper Sandbirk arbejder videre på, at vi selv kan betale for bibeholdes af 
de 9 lamper. På sigt overtager vi drift og vedligehold af alle lamper (formentlig først i 2018/2019). Kommunen 
betaler strøm indtil vi overtager driften. 
 
4. Beskæring ved sø-området 
Kommunen havde lovet beskæring i 2014, der er rykket for aktion på dette. Der var kommet ny ansat hos 
kommunen, så sagen undersøges. 
 
5. Festudvalgets underskudsgaranti 
Ved generalforsamling stilles forslag om, at underskudsgaranti afskaffes. Der spørges sidste gang, horvidt der er 
nogen der vil stille op til festudvalget. Hvis der ikke etableres et festudvalg, tilbyder bestyrelsen at afholde 
nytårstaffel så længe der er penge hertil fra det tidligere festudvalg (pt. lige under kr. 2.000). 
 
6. Regnskab 2014 
Gennemgået og godkendt 
 
7. Budget 2015 
Gennemgået. Der fremsættes ved generalforsamling forslag om nedsættelse af kontingent til kr. 1.750,00 pr. 
medlem. Der stilles forslag om ændring af hensættelser, så 145.000 flyttes fra hensættelser til lamper til 
hensættelser til asfalt, samt at derudover hensættes 75.000 af egenkapitalen til asfalt. 
 
8. Generalforsamling 2015 
Dato for generalforsamling sat til 19. marts kl. 19.00. Bestyrelsen mødes kl. 18.00. Jane og Carsten er på valg til 
bestyrelsen, begge genopstiller. Der skal vælges to suppleanter (Kim genopstiller), en revisor samt en 
revisorsuppleant.  
 
9. Reserveret punkt  
Iab 
 
10. Evt. 
Iab 

 


