Grundejerforeningen Valhal
Mødereferat
Torsdag den10. juni 2010
Mødedeltagere:
Jesper Sandbirk, Jan Pedersen, Per Vængtoft, Karsten Vinter, Ejvind Larsen, Pia Christensen og Karsten Christoffersen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bestyrelsens ansvars forsikring
Status på gadelys
Status på økonomi
Ukrudt – hvad gør vi?
Sommerfest, dato + festudvalg + tekst på hjemmeside
Nye billeder tages til hjemmeside
Vejtilsyn evt. med Vordingborg kommune
Udsyn fra Odinsvej til Gammelsøvej – vejspejl?
Forslag fra Søren Jensen ” fællesarbejdsdag”
Evt.

Bestyrelses ansvars forsikring:
Jesper har indhentet tilbud på 1500kr.om året. Men efter lidt snakken frem og tilbage blev bestyrelsen enige om
at sætte punktet i bero.
Gadelys:
Der var indkommet 2 tilbud fra Vordingborg Forsyning og INSTA. SEAS – NVE var ikke interesseret i at overtage
anlægget. EL-COMP. kunne ikke give så godt tilbud som Vordingborg Forsyning.
Det stod hurtigt klart at vi ikke har råd til at få udskiftet alle lamper i år, så bestyrelsen valgte at henvende sig igen
til Vordingborg Forsyning og få pris på hvad udskiftning af de høje lamper vil koste, da det er her den største
besparelse ligger.
Jesper havde lovet at kontakte INSTA igen efter mødet.

Status på økonomi:
Grundejerforeningen er blevet registreret hos Skat og har fået et cvr.nr.
Karsten V har fået lavet aftale med PBS og det forventes det sidste er på plads, så der kan sendes girokort ud efter
den 25. juni. Bestyrelsen besluttede at betalingsfristen bliver den 1/8, da vi er inde i en sommerferieperiode.

Ukrudt hvad gør vi:

Punkterne 4,7 og 9 blev drøftet under dette punkt.
Bestyrelsen blev hurtigt enig om at vi ikke ville lege” politi” overfor grundejere der ikke overholder deres
forpligtigelser. Men håber på at en fællesarbejdsdag kan hjælpe på dette problem.
Forslaget fra Søren Jensen omkring en fællesarbejdsdag, blev modtaget positivt og den første arbejdsdag bliver
lørdag den 3.juli kl.10.

Sommerfest:
Karsten V havde haft kontakt til Flemming Bentzon og Niels Heramb om de ønskede at være med til at arrangerer
vejfest ,de var begge interesseret.
Der blev nedsat et festudvalg:
Pia Odinsvej 4
Flemming Odinsvej 10
Niels Henrik Odinsvej 12
Lars Lokesvej 4
Vejtilsyn evt. med Vordingborg Kommune:
Per skal tage kontakt til Vordingborg Kommune omkring vejtilsyn. Kommunen har dog været på vejtilsyn med
Jesper, Jan og Hoffmann, dette var i forbindelse med de reparationer der skal udbedres efter nedlæggelse af
kabler.
Det er bestyrelsens klare opfattelse at hvis vi kan få kommunen til at påpege dårlige forhold hos den enkelte
grundejer er det nemmere for os at tage fat omkring problemet hvis vi kan henvise til vejtilsynet.
Udsyn fra Odinsvej til Gammelsøvej:
Jesper foreslog at vi kunne søge kommunen om opsættelse af gadespejl. Vi blev dog enige om at afvente hvad
vejtilsynet evt. kom frem til.
EVT.:
Intet til dette punkt.
Næste møde:
Jesper indkalder når der er behov.

