Referat af VALHAL bestyrelsesmøde mandag d. 13. juli 2015
Tilstede var: Jesper Sandbirk, Carsten Rasmussen, Michelle Saby, Jens Ole Christensen, Jane
Kollerup samt suppleant Søren Jensen. Afbud fra suppleant Kim Jørgensen.
1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 21. Januar & 19. Marts 2015
Godkendt.
2. Hjemmesiden i fremtiden
Jens Ole havde foreslået, at hjemmesiden skal ligge stille i sommerperioden, så den ikke opdateres
med nyheder. Han mener endvidere, at der lægges nyheder på hjemmesiden, som ikke har været
drøftet i bestyrelsen.
Jens Ole havde flere punkter med, som blev gennemgået et for et, og det blev klarlagt, at de tiltag
der er skrevet om på hjemmesiden, tidligere er behandlet i bestyrelsen.
Det blev besluttet, at hjemmesiden ikke skal bruges som formidler af tilbud fra forskellige
virksomheder, som fx tagrens.
Endvidere blev det besluttet, at webmaster sender en orienterende mail til bestyrelsens
medlemmer, når der lægges nyt på hjemmesiden.
3. Status på veje og fortove
Brolæggeren er færdig med de 11 mindre projekter, der var planlagt.
4. Status på fjernvarme
Der er meget lille tilslutning i Kastrup/Ndr. Vindinge området. Der skal være 60% ja-sigere, før
arbejdet går i gang.
5. Status på læ-bælte
Jesper har haft kontakt til kommunens nye mand på området, og der er afgivet løfte om at der
bliver tyndet ud i læ-bæltet ved sø-området nu.
6. Status på hjertestarterskab
Ansøgning til TrygFonden er gået igennem, og grundejerforeningen har fået 7000 kr., til et nyt
skab til hjertestarteren, dette er allerede købt og monteret.
7. Status på gadelys
Intet nyt – dvs, der sker ikke noget før om 3 år.

8. Evt


Jesper har i forbindelse med ombytningen af hjertestarterskabet været i kontakt med
firmaet Medidyne, som er forhandler af Zoll hjertestartere. Forhandler er kommet med
tilbud om en ombyttepris på vores hjertestarter.
Vores nuværende hjertestarter er dyr i serviceaftale, men vi kan tidligst opsige aftalen i maj
2018, så pt tages der ikke stilling til dette



Der er kommet ny lov vedr. vedligeholdelse af veje og fortove for grundejere af
hjørnegrunde. Nu har ejerne pligt til at vedligeholde hele arealet, dette har betydning for
grundejerne på hjørnet af Thorsvej og Granvej. Jesper er i dialog med den ene ejer.

Ref. Jane Kollerup

