Bestyrelsens beretning 2016
Vi kan i foreningen og bestyrelsen, se tilbage på det seneste år i
VALHALs historie. Et år der roligt kan deles op i 2 halvlege.
Første halvdel var ”business as usual” og så alligevel ikke helt.
SEAS-NVE fortsatte den udskiftning af vejbelysningen, som de
opstartede tilbage i 2015, vi fik ved et godt samarbejde, blandt
andet byttet lidt rundt på natsænkningslamper.
I en kort periode var vi af den overbevisning, at kommunen havde
opgivet planerne om at overdrage vejbelysningen til grundejere
på private fællesveje, idet de udskiftede alle vores lamper til LED
uden varsel, men i april blev vi klogere. Teknik og Miljø udvalget
havde endnu en gang overdragelse af vejbelysning til grundejerne
på byrådets dagsorden, og denne gang havde de styr på
paragrafferne. Som vi alle ved, så har vi købt 35 lamper af
kommunen, yderligere 4 har vi tilkøbt, og strømmen begynder vi
meget snart også selv at afregne. Beslutninger der krævede en
ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt i juli måned.
Anden halvdel af året har været travl og langt fra ”business as
usual”. Der er brugt mange timer med at holde møder og ikke
mindst øje med vejarbejdet i forbindelse med nedgravning af
fjernvarme.
Et projekt der på ”sælgerne” og de første informationer fra
entreprenør og forsyningsselskab lød som en lille nem opgave.
Sådan gik det, som det nok er alle bekendt, IKKE helt.
Vi havde en del ønsker om blandt andet hvor i vejene der skulle
graves, hvordan vi gerne ville have beskyttet vores fortove,

kantsten og grønne arealer, men det lykkedes ikke det alt hele –
faktisk langt fra.
Et par ting lykkedes dog, blandt andet fik vi Vordingborg
Forsyning til at fremtidssikre 3 veje, hvor der blev lagt fjernvarme
ind til stikvejen, på trods af, at der ikke i denne omgang er kunder
til røret, det skulle gerne sikre, at der ikke skal graves mere
fjernvarme i asfaltvejene i fremtiden
Fjernvarmeprojektet var 2 måneder forsinket INDEN det kom i
gang i vores område, pludselig var det et spørgsmål om ”damage
control” Da projektet skulle presses igennem for at overholde
første udmeldinger.
Vi brugte således rigtig mange timer på møder, tilsyn og
fotografering af veje og fortove før, under og efter.
Fjernvarmearbejdet er heldigvis overstået, og dog! Nu starter al
balladen, med ødelagte kantstene, ødelagte fortove og andre ting
der er gået ”skævt” i graveperioden, her skal vi i samarbejde med
blandt andet vejejeren (Vordingborg Kommune) ud og slås for
erstatninger.
Det udførte flisearbejde er der også mange holdninger til, men
dem må vi gemme lidt endnu, der er først klagemulighed om 1 år
tid.
Vi har i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder, referater
kan som altid ses og læses på hjemmesiden.
Vi er i det forgangne år blevet kontaktet af flere andre
grundejerforeninger her i kommunen, der har søgt råd og
vejledning i forhold til primært vejbelysningen – det har været
dejligt at kunne hjælpe.

Som det fremgår af indkaldelsen, så skal vi i dag udskifte 2
medlemmer i bestyrelsen. Jeg vil gerne hermed takke Jane
Kollerup fra Baldersvej for 3,5 år og Carsten Rasmussen fra
Odinsvej for 4 år i VALHALS tjeneste.
Og hermed afsluttes årets beretning.

