Grundejerforeningen Valhal
Mødereferat
Lørdag den 16. juni 2012
Mødedeltagere:
Jesper Sandbirk, Jan Pedersen, Per Vængtoft, Pia Christensen, Karsten Vinter, Carsten Rasmussen,
Henrik Frimann (indtil 9.15)
Dagsorden:
1.

Siden sidst, bordet rundt ( hvad har hver enkelt hørt, set, gjort m.v. )
Vi snakkede om generalforsamlingen, der var enkelte der havde hørt, at flere var utilfredse med vores
håndtering omkring debatten om hjertestarter. Der havde også været snak omkring overskudsgaranti til
vejfesten.

2.

Evaluering af generalforsamling
Status på hjertestarter: Vi har fået afslag fra Tryg Fonden. Carsten R vil lave en ansøgning til Nordea
Fonden, først om hele beløbet, ellers ønske at de vil betale for driften af hjertestarter.
Hvis vi får afslag her også, vil hjertestarter blive bestilt når alle har betalt kontigent.
Lovudvalg: På generalforsamlingen blev det foreslået at der blev lavet et lovudvalg, der skulle gennemgå
vores vedtægter, for at kigge på evt. ændringer. Bestyrelsen besluttede at det bliver Jesper, Karsten V og
Per der deltager fra bestyrelsen. Jesper vil lave et skriv til hjemmesiden om nogle kunne have interesse i
at sidde med i udvalget. Jesper vil tage henvendelse til Saabye, Flemming Bentson og Jesper Adler, da de
ved generalforsamlingen gav udtryk for at de gerne ville være med i udvalget.
Økonomi:
Skal vi lave en vej fond: Karsten havde talt med en revisor, og fået af vide at det vi havde gjort hidtil var
ok. Vi snakkede om vi skulle skrive hensættelseskonto i stedet.
Lamper hensat?

3.

Girokort: Udsendes med betaling frist medio august pga. hjertestarter.

4.

5.

6.

Budget til hjemmesiden: ?
Manglende ukrudtsbekæmpelse, skal vi gøre noget eller lukke øjnene?
Der var enighed om at nu hvor vi skal til at have renoveret vores veje, så vil vi også gøre noget ved
ukrudtet. Jesper vil endnu engang ligge et skriv på hjemmesiden. Jan og Per skal finde ud af hvor det er
værst, hvorefter de vil modtage et brev fra bestyrelsen sendt med posten. Vi snakkede om lige pt. drejer
det sig om 3 husstande.
Asfalt arbejde bestilles
Revner, kan vi nå noget i år? Ja vi går i gang. Ncc er kommet med et tilbud som vi accepterer.
Vordingborg Forsyning udskifter alle 21 kloakdæksler og betaler for ny asfalt omkring disse. Det er en
fordel at få skiftet dem nu da der kan risiko for at de sætter sig.
Eventuelt:
Jesper spurgte om vi skulle inviterer Granvej 16 og 18 til at blive medlemmer af Valhal, da de har
forpligtelser på Thorsvej. De skulle blive medlem med halvt kontigent. Vi syntes det kunne være en god
ide. (Dette er dog droppet da der er kommet ny lov.)

