Referat af generalforsamling i VALHAL Grundejerforening
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19:00 i Kastruphallens Cafeteria
Antal fremmødte: 14 stemmeberettigede
1. Valg af dirigent.
Til dirigent vælges Lasse Ahm, Odinsvej 16.
Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er varslet i rette tid og at dagsorden
er i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Valg af 2 stemmetællere.
Til stemmetællere vælges:
Jesper Adler, Ydunsvej 1
John Christensen, Odinsvej 14
3. Beretning for 2018.
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning.
Der er ingen spørgsmål eller kommentarer.
Beretningen tages til efterretning. Kan læses på hjemmesiden.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskabet gennemgås af kassereren.
Det bemærkes at udgifter til vejbelysning vedrører 10 måneder for 2017 og hele 2018.
Regnskabet godkendes.
Bestyrelsen foreslår at de 11.881,25 kr. fra hensat til lamper flyttes til hensat til fortov og veje.
Forslaget vedtages.
Bestyrelsen foreslår at årets resultat flyttes til hensat til fortov og veje.
Forslaget godkendes efter fremlæggelse af plan i punkt 6.
5. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
6. Beslutning om fortovsopretning (afstemning).
Sidste år blev godkendt en 5 års plan på opretning af fortov og veje – denne kan ikke holde da
prisen for brolægning bliver højere end først antaget. Derfor ønskes ny opretningsplan godkendt.
Formanden fremlægger tilbud på fortovsopretning enten med genlægning af de gamle sten eller
med lægning af nye sten. Planen kan ses på hjemmesiden.
Bestyrelsen foreslår modellen med lægning af nye sten, som vil være en 9 års plan.
Forslaget med lægning af nye sten vedtages med 12 stemmer for.
7. Budget 2019.
Fremlæggelse af budget i balance v. 2.120,- i årligt kontingent.
Kontingentet øges til 2.120 kr. årligt, hvilket er en lille stigning på 120 kr. om året pr. husstand.
Tekst vedr. ”rep./hensættelser til fortov og veje” foreslås ændret til ”rep./hensættelser til fortove”,
da det kun er fortove det handler om de næste år. Dette vedtages.
Budgettet godkendes.

8. Valg til bestyrelsen.
Best. medl. Lone Stier, Odinsvej 8 (genopstiller gerne)
Genvælges uden modkandidat.
Best. medl. Kim Jørgensen, Baldersvej 3 (genopstiller ikke, på grund af fraflytning)
Bestyrelsen foreslår Jan Pedersen, Lokesvej 2. Vælges enstemmigt.
Suppl. Karianne Gammelby, Lokesvej 4 (genopstiller gerne)
Genvælges uden modkandidat.
Suppl. Jan Pedersen, Lokesvej 2 (genopstiller gerne)
Da Jan træder ind i bestyrelsen, skal vælges en ny suppleant.
Claus Busch, Freiasvej 3 vælges uden modkandidat.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Jesper Adler, Ydunsvej 1 (genopstiller gerne)
Suppl.: Dorthe Sandbirk, Lokesvej 3 (genopstiller gerne)
Begge genvælges uden modkandidater.
10. Eventuelt.
Der gives ros til bestyrelsen for det arbejde, der lægges i foreningen.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at holde sig ajour på hjemmesiden.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 19.48 og bestyrelsen takker for fremmødet.
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