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Referat af generalforsamlingen søndag den 30. august 2015, kl. 10:30 
Generelforsamlingen blev for første gang holdt i festteltet på Ætnavej. Der var 

over 20 fremmødte. 

 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter § 4. 

 

 

Pkt. a: Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Helle Mortensen, Rialtovej 10 som dirigent og Jesper 

Michelsen, Rialtovej 9 som referent. De blev valgt med akklamation.  

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter 

referenten begyndte at skrive. 

 

 

Pkt. b: Formandens beretning 

Formand Berit Gohr Kaptain, Rubikonvej 4, lagde ud med at begrunde foreningen; 

den er etableret hovedsagelig, fordi vi bor på private fællesveje, som vi selv har 

vedligeholdelsespligt på. Til det formål er der stiftet en særlig vejfond, som skal 

opsamle midler til større reparations- og vedligeholdsarbejder. Derudover er 

foreningen i høj grad rammen omkring fællesskabet og det gode naboskab, der 

kendetegner VALHAL. 

 

Grundejerforeningen har en velfungerende hjemmeside med rigtig megen 

information om foreningen og det at eje et hus. Vi sender også løbende 

information ud via nyhedsbreve på mail, og grundejere der ikke har tilmeldt sig 

vores nyhedsbrev bør gøre det. Facebook er ikke vores primære 

informationskanal, men et supplement. 

 

Der bruges mange penge på vedligehold, og derfor er det vigtigt, at den enkelte 

grundejer er opmærksom på syge vejtræer, skader på vejbane eller fortove, 

vejbrønde der er i uorden osv. og får det meldt ind til foreningen via vores 

kontaktformular på websiden, så det kan blive lavet. Derudover skal man huske 

at få lagt køreplader ud som underlag for containere, der skal rumme byggeaffald 

mv. 

 

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at der oprettes en parkeringszone omkring 

Lergravsparken st. og zonen omfatter også VALHAL. Parkeringszonen er oprettet 

for at holde pendlertrafik og langtidsparkering (fra lufthavnen) ude og træder i 

kraft primo det nye år. Man vil blive kontaktet direkte af kommunen fsv. angår 

parkeringslicens. Gæstelicenser er ikke muligt, men det er muligt at få en 

erhvervslicens. Parkeringslicensen gælder til hele zonen og altså ikke bare til vore 

egne veje. 

 

Skader på vejtræer skal meldes, så synderen kan komme til at betale – det 

gælder selvfølgelig især, når der kommer større lastbiler, som af og til påkører et 

træ, skubber til det eller kører en eller flere grene af.  

 

Kastanjerne skal stynes i foråret 2016. Der var stemning for at gøre det selv 

denne gang og bestyrelsen blev opfordret til at melde en dato ud (på Facebook og 

via mail) hurtigst muligt så interessen kan måles, og det kan afgøres, om 

arbejdet alligevel skal udføres af en gartner. Styningen er en del af fællesskabet i 

foreningen, så vi håber, at mange vil dukke op. Sidste styning (2014) kostede 

omkring 20.000 kr., hvilket er penge vi godt kan bruge til noget andet. Der findes 

i øvrigt en beskæringsplan på foreningens webside under fællesdokumenter. 
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Det blev foreslået at sætte en gartner på styningen hver 3. gang, hvilket der 

generelt blev nikket til. 

 

Af bemærkninger til beretningen var der følgende: 

Susanne, Rialtovej 18: Har fælles beskærer-værktøj liggende, men der er 

efterhånden ikke meget tilbage af det oprindelige. Der er frit lejde til at aflevere 

det, man har lånt, og værktøjet er i øvrigt mærket med et tydeligt ’V’. Der bør 

suppleres, og man opfordres til at holde øje med tilbud. Efterlysning rundsendes 

med næste nyhedsbrev. 

 

Formanden bemærkede, at foreningen stadig sørger for containere til de grønne 

dage forår og efterår, men at de ikke længere er gratis, men koster 1.500 kr. pr 

stk. 

 

Jan, Rialtovej 12 ville gerne have undersøgt om alle vejreparationer er udført, da 

der stadig er nogle få steder, hvor der er sprayet ’OB’ på vejbanen, og som derfor 

tyder på, at NCC ikke har været forbi. Den nye bestyrelse vil følge op på sagen. 

 

Jesper, Rialtovej 9 gjorde opmærksom på at stålpullerterne i spærringerne ikke er 

godt nok afmærket. Der var desværre et uheld med en cyklist, der påkørte en af 

pullerterne lørdag under loppetorvet. Der er bestilt selvklæbende refleksbånd, der 

vil blive sat på hurtigst muligt. 

 

Lis, Rialtovej 10 ville gerne have, at vi var opmærksomme på, at snerydningen 

spærrer for gennemkørsel for cykler ved vejspærringerne. Der skal graves 

igennem så hurtigt som muligt. Det blev taget til efterretning af forsamlingen. 

 

Formandens beretning blev vedtaget med akklamation. 

 

 

Pkt. c: Regnskabet fremlægges med revisorpåtegning til godkendelse 

Lena, Rialtovej 14 (kasserer) gennemgik posterne på foreningens regnskab, der i 

den forgangne periode dækker 18 måneder. Lena havde glemt at give sig selv det 

meste af honoraret, men mente nok at kunne overleve alligevel. 

 

’Øvrige indtægter’ dækker over vores gebyr for oplysninger afgivet til 

ejendomsmæglere i forbindelse med hushandler i foreningen. Det meste kan de i 

forvejen finde på hjemmesiden, men det må de jo om. 

 

Tallene taler i øvrigt stort set for sig selv, men der er brugt mange penge på 

vedligehold og vejtræer. 

 

Vejfonden har haft en del udgifter til reparationer. Der var en underminering af 

vejbanen på Ætnavej der kostede omkring 27.000 kr., og en regnvandsbrønd, 

også på Ætnavej, kostede i omegnen af 33.000 kr. at få lavet. 

 

Regnskabet for forening og vejfond blev vedtaget med akklamation. 

 

 

Pkt. d: Budget for det kommende regnskabsår 

Der blev budgetteret med ’normale’ udgifter, da perioden igen er 12 måneder. 

 

Kontingent og vejfondsbidrag foreslås uændret med hhv. 1.200 kr. pr parcel og 

1.000 kr. pr enkeltparcel. Vejfondsbidraget for de 7 dobbeltparceller er 2.000 kr. 



3 

 

 

Bestyrelsen har valgt at budgettere med hele formuen i vejfonden for at have et 

rådighedsbeløb til pludselige reparationsarbejder. 

 

Det blev atter diskuteret, om der skulle opstilles et skur i fællesarealet og 

indkøbes et festtelt. Bestyrelsen synes stadig ikke et teltkøb er en god idé. Vi tror 

ikke på, at det vil blive brugt nok, og at det kan risikere at blive jordslået eller 

mugne, hvis det bliver pakket sammen vådt og ligger i længere tid 

(vinterhalvåret). Derudover er der den almindelige vedligeholdelse, indkøb af 

reservedele etc. – og hvem der skal stå for udlånet. Endelig er der problemet med 

at finde en passende størrelse, der passer i de fleste haver og samtidig er 

anvendeligt i forbindelse med vejfest. Et skur synes bestyrelsen derimod er en 

glimrende idé. Det skal bare tegnes, planlægges og bygges. Af nogen. 

 

Der blev spurgt til, om budgettet kan rumme indkøb af nyt beskæringsværktøj. 

Det mener bestyrelsen, kan rummes inden for dens råderet. 

 

Budgetterne for forening og vejfond, herunder kontingent og vejfondsbidrag, blev 

vedtaget med akklamation. 

 

 

Pkt. e: Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

 

Pkt. f: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der blev rykket lidt rundt på bestyrelsen, og nye folk kom ind. 

 

Bestyrelse 

Formand; Berit Gohr Kaptain (genvalg), Rubikonvej 4 

Næstformand/sekretær; Laila Christensen, (nyvalg) Luganovej 19 

Kasserer: Jesper Michelsen (rykket fra 2. best. medlem), Rialtovej 9 

1. bestyrelsesmedlem; Helle Mortensen (genvalg), Rialtovej 10 

2. bestyrelsesmedlem; Niels V. Haar Sørensen (nyvalg), Rubikonvej 5 

1. suppleant; Lena Mikkelsen (rykket fra kassererposten), Rialtovej 14 

2. suppleant; Lisbeth Andersen (nyvalg), Rialtovej 10 

 

Revisorer 

1. revisor; Nicolai Okkels (genvalg), Rialtovej 18 

2. revisor; vacant 

 

Revisorsuppleant; Hans-Henrik Munch-Jensen (genvalgt pr tradition), Luganovej 

12  

 

Alle blev valgt med akklamation. 

 

 

Pkt. g: Eventuelt 

Der blev spurgt ind til den forestående udskiftning af gadebelysningen. Der er 

sendt brev rundt fra HOFOR, som står for gadelyset, og armaturerne vil blive 

udskiftet, men sandsynligvis på de samme master og i samme højde. Det vides 

ikke, hvornår det sker. 

 

Grilltønderne er rustet igennem og skal skiftes. En beboer har kontakt til nogle 

smedelærlinge, der måske kan udføre opgaven. 
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Herefter blev forsamlingen opløst (med akklamation) og man overgik til oprydning 

efter gårsdagens vejfest. Referenten stoppede skrivningen. 

 

- o 0 o - 

 

 

Som referent 

 

_____________________________________________________ 

Jesper Michelsen 

30. august 2015 


