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Mødet afholdes hos: Jan,Lokesvej 1 

Afbud: Ingen 

 

 

 

1. Dagsorden godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde godkendt. Kort præsentation, da Claus, suppleant, deltager for første 

gang. 

 

3. Bordet rundt. 

Svego vil foretage oprensning af vejbrønde, - højst sandsynligt i uge 46. Dette er beskrevet på 

hjemmesiden. 

Der er kommet nye elektroder på hjertestarteren og der er købt ny taske, da den gamle var blevet 

mør. 

Nornevænget 1 er blevet solgt 

Baldersvej 3 er solgt. 

I øvrigt har nye ejere udtalt, at det havde stor betydning for dem, at kunne se på Valhals 

hjemmeside, at de kom til en forening, hvor der var styr på det.             

 

 

4. Forhandlinger via mailkorrespondance – siden sidste møde: Ingen 

 

5. Evaluering og opfølgning på 1. etape fortovsarbejde: 

Det er pænt arbejde Dansk Kvalitets Brolægning har udført er vi enige om. Enkelte husejere har 

måttet omlægge egen indkørsel. 

Arbejdet blev lidt dyrere end budgetteret, da der var mere jord end skønnet, der skulle bortskaffes. 

 

6. Defekt gadelampe: Den er fejlmeldt, reserve er opsat. Leverandøren samler bestillinger 

sammen, så derfor er der ventetid på ny lampe. Vores forsikring dækker. 

 

7. Revner i asfalten: Vi er ikke tilfredse! Der er revner i den nye asfalt. Revner er nu opmærket 

med blåt. Disse skal på en eller anden måde forsegles inden vinteren kommer. 

Valhal valgte jo at tilkøbe en bedre asfalt, så hvorfor dette er sket, skal undersøges. Måske firmaet 

har fået hentet noget forkert asfalt ved sidste afhentning? 

Der tages prøver af asfalt – og vi afventer svar på, hvad firmaet vil foretage sig? 

 

8. Gennemgang af veje efter fjernvarmegravning med Vordingborg Forsyning / Munck: 

Vejudvalget vil se på vejene og melde tilbage til Vordingborg Forsyning. 

Der er nogle sætningsskader på Lokesvej og Ydunsvej. Afventer svar på om der skal rettes op på 

dette, - eller der evt. returneres nogle penge? 

 

9. Budget for 2019 – Formanden ønsker at se på muligheden for hurtigere afslutning på 2. 

etape fortovsudskiftning: Vi drøfter, om der kunne være penge at spare ved 

fortovsudskiftning af Frejasvej før en beregnet. Dette for at brolægger kan lægge flere 

opgaver i forlængelse af hinanden. Ekstra kontingent? Jesper vil tale med brolæggeren om 



der kunne være penge at spare. Bestyrelsen vil drøfte dette forslag inden 

generalforsamlingen i marts 2020. 

 

10. Næste mødedato: 20.02.2020 

 

11. Evt: 

Jesper vil undersøge  om Kastrup Hallens cafeteria er ledigt d. 26.03.20 – for evt. afholdelse af 

generalforsamling. 

 

Vedr. snerydning: Vi var sidste år godt tilfredse med firmaet fra Sværdbog, der ryddede vores veje. 

Søren vil kontakte ham og gå en tur rundt for at vise ham de nye fortove samt vise, hvor snebunker 

skal placeres. 

 

Bæltet langs med Thorsvej bør beskæres nu. Det bliver lørdag d. 09.11.19 fra 9 – 12,  at dette 

arbejde udføres. Jesper vil slå op på Valhals facebookside. 

 

 

 

 


