
Bestyrelsens beretning for 2014 

VALHAL’s 5. år, blev året med afklaring på gadelyset og året, hvor nye udfordringer 
banker på. 
Vores tilbageholdenhed med hensyn til brugerbetaling af vejbelysningen ser endelig 
ud til at lande på et acceptabelt sted. Kommunen har sendt renovering af de gamle 
strømslugende lamper i udbud og efter planen bliver vores lamper udskiftet inden 
for et års tid. Det betyder, at det, når kommunen er klar til overdragelse, bliver et 
nyt og moderne LED-lysanlæg vi skal overtage drift og vedligeholdelse af. 
 
Straks falder en opgave på plads og en ny banker på. Forsyningens planer om 
fjernvarme til vores område bliver et nyt stort arbejde, et arbejde for at få det 
bedste og pæneste ud af det, når arbejdet ER udført. Vores 
spørgeskemaundersøgelse fra 2014 viste ringe ønske om tilslutning til fjernvarme, 
men vi skal nok regne med at hovedledningerne i vejene bliver lagt alligevel og der 
vil bestyrelsen være i tæt dialog, så ikke det bliver østeuropæiske standardveje vi 
ender op med, når maskinerne har været igennem. 
 
Nu vi er inde på spørgeskemaundersøgelsen, vil vi endnu en gang takke for den 
store deltagelse, det er et godt arbejdsredskab for bestyrelsen. 
 
I april måned gik vi så småt i gang med opretning af 3 fortove. Opretningsarbejde vil 
vi fortsætte med i en årrække, hvor de ”værste” tages først. 
 
Vi har flere gange konstateret at det, enkelte steder, kniber med at få rengjort langs 
veje og fortove. Det er noget vi hver gang snakker om på bestyrelsesmøderne, vi har 
ikke løsningen, der får alle til at ordne deres, måske skal vi tage en runde om dette 
under eventuelt. 
 
Så var 2014 året uden sommerfest, der var ikke den store tilmelding og 
efterfølgende ikke den store lyst til at fortsætte et uafhængigt festudvalg, det er vi 
kede af i bestyrelsen, da det var en god mulighed for at komme lidt i snak med 
nabovejene. 
 
I samarbejde med lokalrådet fik vi kommunen til at se på hastigheden på 
Gammelsøvej, det resulterede i 2 pudebump, som i følge før/efter måling har taget 
toppen af farten. De nærmeste naboer er dog ikke enige i den konklusion. 
 



Foreningens kasserer Annette Gertsen flyttede i efteråret fra foreningen og det 
betød udskiftning i bestyrelsen, suppleant Jens Ole overtog pladsen. 
Kassereropgaven overtog Michelle Saby. 
 
I december blev vi bogstaveligt talt ”ramt af lynet”, det gik hårdt ud over Freiasvej, 
især nr. 3, hvor selve nedslaget skete, vores facebook, sms og gode naboskab viste 
sit værd og skader blev udbedret og naboer kom med strøm, kaffe, kakao og 
hjælpende hænder. 
 
Foreningens hjemmeside er flittigt brugt. 2.870 sidevisninger blev det til i 2014, 
dejligt at se, den bliver brugt. 
 
Berteningen slutter med at takke for fremmødet ved årets nytårskur, en tradition 
som vi håber kan fortsætte i årene frem. 


