Grundejerforeningen Valhal
Mødereferat
Lørdag den 30. marts 2012
Mødedeltagere:
Jesper Sandbirk, Jan Pedersen, Per Vængtoft, Pia Christensen, Karsten Vinter.
Afbud: Ejvind Larsen, Carsten Kristoffersen
Dagsorden:
1. Godkendelse af regnskab 2011 v. Karsten
2. Udarbejdelse af budget 2012/2013 v Karsten / alle
3. På valg – genvalg v Jesper
4. Planlægge generalforsamling v alle
5. Forslag fra medlemmer( der er pt. kommet 2) Hjertestarter, underskudsgaranti til fest udvalg
6. Vejvedligeholdelse 2012? ( hvad skal vi bruge penge på i år?) v Jan/Per / alle
7. Skal vi købe 2 nye vejskilte v Jesper ( Frejasvej og Lokesvej)
8. Næste møde
9. Evt.
Godkendelse af regnskab 2011
Regnskabet godkendt.
Der er overskud på regnskabet selvom der er blevet lavet vedligehold.
Udarbejdelse af budget 2012/2013
Alle var enige om at kontigentet skulle være det samme 2000, 00 kr.
Der blev afsat penge til vedligehold af veje, snerydning mm.
På valg – genvalg.
Alle ønsker genvalg, Jesper har dog ikke hørt fra Carsten christoffersen,
Planlægge generalforsamling
Jesper havde søgt og fået Kastrup Hallens cafeteria. Vi afventer dog svar fra Torben Johansen omkring bevilling af
salg af øl og vand. Flyttes evt . musiklokale. Vi møder den 9. maj kl.18.30.
Forslag fra medlemmer
Et medlem har foreslået en hjertestarter til området. Jesper kontakter medlemmet omkring yderligere ting
omkring hjertestarteren, hvad med økonomi( udgifter til strøm)
Festudvalget ønsker en underskudsgaranti, da der inden for overskuelig tid kan komme større udgifter i
forbindelse med afholdelse af fest.
Vejvedligeholdelse 2012
Vi blev enige om at der skal lægges fliser om ved Odinsvej 13, Jan tager kontakt til Rasmus.
Vi drøftede frem og tilbage omkring asfalt på Thorsvej og Odinsvej. Jesper tager kontakt til Pankas.
Når vi har fået et tilbud tager vi stilling til om det er noget vi skal gøre.
Skal vi købe 2 nye vejskilte
Jesper har indhentet tilbud på 2 nye skilte. Bestyrelse godkendte tilbuddet og skiltene er bestilt.
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