
VALHAL-GF - Bestyrelsens beretning 2012 
  
Jeg vil igen i år gerne starte årets beretning med at takke den siddende bestyrelse.  
Per fra Baldersvej, han er ud over bestyrelsesmedlem også en del af vejtilsynet, som han deler 
med Jan fra Lokesvej, der også er foreningens næstformand.  
Pia fra Odinsvej er sekretær, Karsten fra Freiasvej er kasserer og jeg selv, Jesper, er formand.  
Suppleanterne er Eivind fra Ydunsvej og Karsten fra Nornevænget.  
Revisor er Jesper Adler fra Ydunsvej og Dorthe er suppleant. 
3 af os bestyrelsesmedlemmer er på valg i aften, det er Per, Pia og undertegnede begge 
suppleanter og revisor er også på valg.   
  
Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder, snakket med kommune og andre 
samarbejdspartnere. 
 
En af de store opgaver sidste år har været at tage hul på opretning af vejbelægning. Der er brugt 
en del tid og penge på Lokesvej, Odinsvej og Freiasvej, hvor der er rettet op omkring kloakdæksler 
i SF-belægningerne. 
Stort set er dette arbejde gået efter planen, vi måtte dog få lavet arbejdet 2 gange på Odinsvej ved 
nr. 2-8, så her var der flere gener, men nu hvor arbejdet er udført synes jeg det er blevet et godt 
resultat. 
 
Ellers har det været et stille år for bestyrelsen, foreningen kører jo stort set af sig selv.  
Vi har haft en del dialog med kommunen omkring især beskæring ved søen bag Nornevænget / 
Lokesvej. Det arbejde der er udført har givet anledning til en lille ansøgning om en ”platform” et 
fristed, åndehul eller hvad vi nu kan kalde det. Det bliver spændende hvor den lander, 
ansøgningen skal tages op på et møde inden for den næste måned. 
 
Vi har tilbudt VALHAL grundejerforening som øvelses-legeplads for politiets hundetræning. 
 
Vi har sat fælles indkøb af brænde og briketter i system. 
 
En enkel snerydning blev det til, vi har købt 2 vejskilte og graffiti rens til lygtepæle på Thorsvej. 
I øjeblikket er vi i gang med at finde ud af hvordan vores asfalt har det og hvad der skal udbedres i 
år, vi har omkring 100 m2 der trænger til nyt slidlag, det er nødvendigt hvis ikke underlaget skal 
tage skade og koste os rigtig mange penge på sigt.  
I forbindelse med vores asfaltarbejde, er vi i dialog med Vordingborg Forsyning om udskiftning af 
deres kloakdækslerne, der hvor asfalten er helt ødelagt. Vordingborg forsyning vil nemlig gerne 
have udskiftet de firkantede til nye runde såkaldte ”flyde”-dæksler.  
OG nu vi er ved asfalt, så vil bestyrelsen i de kommende år mere aktivt gå til jer medlemmer, når 
det kniber med ukrudtsbekæmpelse, det ender nemlig også med store fælles regninger til 
udbedring af både asfalt langs kantstene og SF belægninger. Nu er I advaret    
 
Tilbage til det forgangne år, der også har budt på ny hjemmeside, den nye side er meget mere 
informativ, så snart vi ved noget så skriver vi det på ”news”-siden, NEWS-siden har erstattet mail-



nyhedsbrevene, så skal I være up-to-date, er det vigtigt at besøge hjemmesiden med jævne 
mellemrum. 
 
Vi har også i år udvidet med SMS-service, det ser jeg rigtig mange muligheder i, og vil opfordre alle 
til at tilmelde sig. 
 
Her til slut… en stor tak til festudvalget for sidste års sommerfest og nytårstaffel. 
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