Grundejerforeningen Valhal
Mødereferat
Søndag den 22. august 2010
Mødedeltagere:
Jesper Sandbirk, Jan Pedersen, Per Vængtoft, Ejvind Larsen, Pia Christensen
Afbud: Karsten Vinter, Karsten Christoffersen.
Dagsorden:
1. Status på økonomi, indbetalinger
2. Udkast til budget
3. Drøfte asfaltarbejde, tilbud modtaget
4. Drøfte ” bestyrelses betalinger”. Møder, papir, print osv.
5. Sløjfe/ flytte gadelampe ud for Frejasvej 12
6. Status på vejbelysning
7. Vejbrønde
Status på økonomi, indbetalinger
Indtil videre har bestyrelsen brugt ca. 2000 kr. på opstart af foreningen. De er blevet brugt til stiftende generalforsamling, PBS,
hjemmeside.
44 husstande har indbetalt kontingent til tiden. Jesper vil via banken undersøge hvem der ikke har indbetalt og efterfølgende
give dem en påmindelse.
Udkast til budget
Jesper havde lavet et budget udkast som bestyrelsens fremmødte sagde ok til.
Drøftelse asfalt arbejde, tilbud modtaget
I forbindelse med reetablering af vejene, har bestyrelsen indhentet tilbud på asfaltarbejde og har fået de samme vilkår som
Vordingborg Kommune hvis arbejdet udføres samtidig. Der skal lægges et slidlag på ca. 60 m2 og asfalt omkring 9 vejbrønde.
Bestyrelsen siger ja til tilbuddet.
Drøfte ”bestyrelsens betalinger”. Møder, papir,print,osv
Jesper var fra anden side gjort opmærksom på at det var en god ide at hvis bestyrelsen havde et budget over udgifter til
møder, da der på et tidspunkt kunne ske udskiftning af bestyrelsen.
Vi besluttede at der blev afsat 100 kr. pr. bestyrelsesmøde. He
Sløjfe/flytte gadelampe ud for Frejasvej 12.
Bestyrelsen har fået henvendelse fra beboeren på Frejasvej 12 omkring flytning/sløjfning af gadelampe på grunden.
Gadelampen står uhensigtsmæssigt på grunden.
Jesper tager en snak med beboeren og derefter skal naboerne give skriftlig accept om lampen må fjernes.
Status på vejbelysning
Intet nyt omkring overtagelse af vejbelysningen.
Vejbrønde
Den sidste tids kraftig regn, har vist at nogle af regnvandsbrøndene er ved at være fyldte. Jesper og Jan har prøvet at rense
nogle ved hjælp af håndkraft, men har fundet ud af at det er en umulig opgave. Derfor besluttede bestyrelsen at der skal
indhentes tilbud på oprensning af brøndene. Forslag til tilbudsgivere var bl.a. Pasmergården, Nørre Alslev kloakservice og
kommunen.
EVT.:
Der er stadig problemer med oversigtsforholdene når vi skal ud på Gammelsøvej.
Jesper og Jan vil tage en snak med Henrik Rosenkilde omkring forholdene.
Næste møde
Jesper indkalder når der er behov.

