REFERAT:

Bestyrelsesmøde | 31/1-2019, kl. 19:00 | VALHAL Grundejerforening
Mødet afholdes hos: Jesper, Lokesvej 3. Afbud: Karianne Gammelby

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat. (Link: Feb 17 & Marts 17)
Referat godkendt.
3. Bordet rundt.
Freiasvej 3 er solgt pr. 01.04.19.
Der er blevet spraymalet på Odinsvej ud for Ydunsvej – i forbindelse med fejring af fødselsdag. Vi undersøger
hvem der har ansvaret, så der kan findes en løsning på at få det fjernet igen.
Munck vil evt. kunne fjerne de ca. 10 m2 graffiti, som det drejer sig om.
Jesper orienterer om, at der på Valhals hjemmeside har været brugt nogle fotos, som andre har
rettighederne til. Disse er nu fjernet og er erstattet af egne. Brug af andres fotos har kostet en nærliggende
boligforening dyrt.
4. Forhandlinger via mailkorrespondance – siden sidste møde.
Ingen.
5. Vejudvalget informerer om asfalteringsopgaven
Det er et godt stykke arbejde Munck-asfalt har udført for os – er der enighed om.
Der står småpytter et par steder. Munck har forsøgt at glatte ud ved disse. Men det er ikke lykkedes 100%.
Hvis det med tiden skulle give problemer, så gælder garantien, siger Claus fra Munck.
Vejudvalget bliver inviteret med rundt til 1 års gennemgang, den er stadig ikke planlagt.
6. Opgaver i kommende bestyrelsesperiode periode?
Oprette sf-sten/ udskifte sf-sten /asfalt på stikveje? – dette tages der stilling til på den kommende
generalforsamling. Tilbud på disse opgaver er indhentet. Der er givet ok til at skifte belægning fra
Vordingborg kommunes side.
7. Regnskab for 2018.
Regnskabet gennemgås og godkendes. Vil kunne findes på hjemmesiden
8. Budget for 2019
Budgettet gennemgås og godkendes. Vil kunne findes på hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår 2120,- årligt.
9. Planlægge GF2019 (dato, på valg, dirigent, dagsorden, vej/fortovs opretning m.v.)
Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 7. marts kl. 19 i Kastrup Hallens cafeteria.
Kim og Lone er på valg. Kim genopstiller ikke pga. hussalg (fraflytning).
Lasse Ahm har sagt ja til at være dirigent.
Jesper udsender dagsorden, senest 14 dage før afholdelse.
Input til bestyrelsens beretning for 2018
Ingen
10. Evt.

