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Generalforsamling i Grundejerforeningen VALHAL af 1. april 1912, d. 28. august 2016.  

Generalforsamlingen blev atter i år afholdt i festteltet, dagen efter vejfesten.  

I referatet er navne erstattet med adresse 

a. Valg af dirigent og referent: 

● Dirigent: Rialtovej 18 

● Referent: Luganovej 19 

 

● Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til 

vedtægternes paragraf 4, stk. 2. 

 

b. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år: 

● Velkomst til alle – især de nye beboere. 

● Formanden, Rubikonvej 4, gav en kort beskrivelse af opgaven med at vedligeholde 

fællesvejene og understregede at vi har en velfungerede hjemmeside og god 

facebookkommunikation. 

● Der er kommet ny vejbelysning op, men der er delte meninger om hvorvidt det fungerer 

optimalt eller ej. 

● Bestyrelsen har planer om at afholde en ekstra vejdag, hvor træerne kan blive klippet 

længere ned fordi de skygger for de nye lamper. 

● Vi er blevet inddraget i parkeringszonen, og der er allerede blevet delt bøder ud.  

● Der betales nu for container (1450 kr) ved vores årlige vejrengøringsdage, hvor det før var 

gratis. 

 

c. Regnskabsfremlæggelse for det forgangne år: 

● Kasserer, Rialtovej 9, aflagde beretning om regnskabet. 

● Vi følger nu et nyt regnskabsprincip som bygger på hvornår pengene går ind og ud, hvilket 

skulle gøre det enklere og mere logisk. Vi arbejder nu med en egentlig resultatopgørelse, 

der viser hvad vi har brugt penge til, og med en balance, der viser, hvordan foreningens 

formue og gæld er sammensat. 

● Efter skift af bank til Nykredit, er der sket en stigning i gebyr, således at det nu koster godt 

1.000 kr. plus transaktionsomkostninger om året have vore 2 konti. Det er blevet undersøgt 

om vi kan flytte, men det er generelt sket stigninger overalt, og man er ikke særlig 

interesseret i at kunder der kun har indlån som fx en forening. 

● Der er blevet brugt penge på Vejtræer og pullerter fra vejfonden. 

● Regnskab og vejfond blev godkendt 

 

d. Fremlæggelse af budget for det kommende år: 

● Fremlagt af Rialtovej 9. 
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● Kontingentet for Grundejerforeningen hæves med 200 kr. pr. parcel, for at forebygge et 

kommende underskud.  

● Under punktet ”Fester og gæster”, er beløbet noget mindre end sidste år, hvilket skyldes at 

vi endnu ikke har fået opkrævning på teltleje fra år 2015. Men mon ikke den kommer i år? 

● Bidrag til Vejfonden vil være uændret. 

● Der afsættes 30.000 kr. på vedligehold, da vi har besluttet at bruge gartner til træerne som 

er blevet ret så store. 

● Vejene er nedslidte og bestyrelsesmedlem Rubikonvej 5 (vejansvarlig) har undersøgt 

mulighederne for kommende vedligehold. Der er forskellige muligheder og en af dem er 

indgåelse af en vedligeholdelsesaftale. Det kræver dog en indgående renovering. I år må vi 

nøjes med at lappe igen. Øverste belægning (slidlaget) er meget tynd. Rialtovej 12 

kommenterede at der stadig er ob-markeringer (overfladebehandling påkrævet) der ikke er 

udbedret. Svaret var at vi er i dialog med firmaet, der skulle have foretaget udbedringen. 

Luganovej 11 understregede hvor vigtigt det er at ukrudtet holdes væk fra vejbelægningen. 

Kan gøres med vand og eddikesyre eller salt, eller manuelt. Der er dog altid risiko for at 

skade belægning hvis der krattes for meget i belægningen. 

● Kasserens honorar blev godkendt og der kom anerkendelse af det gode arbejde. 

 

e. Behandling af indkomne forslag: 

● Bestyrelsens forslag fremlagdes af Rialtovej 9 og omhandlede vedtægtsændringer der alle 

blev godkendt. 

 

● Rubikonvej 1 fremlagde forslaget fra ”Hunde-hømhøm-gruppen” hvis formål er at få nedsat 

generne fra hundes efterladenskaber, ved opsætning af skilte samt stativer med poser. 

Gruppen har indtil nu kørt på eget initiativ og mener at kunne se at det hjælper. Derfor vil 

man gerne udbygge systemet og fremlagde et budget og en engangsudgift. Rialtovej 12 

påpegede risikoen for at det kunne blive misbrugt – så poserne blev stjålet til andet brug. 

Luganovej 24 foreslog dertil at der også sættes spande op til poserne. Hertil svarede 

Rubikonvej 1 at ”Hunde-hømhøm-gruppen gerne ville stå for tømning. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

● Luganovej 26 havde indsendt forslag om at fællesarealet kunne bruges til fællescontainere 

så vi kunne slippe for de mange containere i alle haverne. Der var en livlig debat om fordele 

og ulemper, som endte ud i at forslaget blev trukket, da erfaring fra tiden hvor området 

blev brugt til papir og pap viste at det gav et værre rod og nok ville kræve en form for 

”pedel”. Der kom et forslag om at man evt. enkeltvis kan slå sig sammen med en nabo om 

containerne. 

Luganovej 24 spurgte til hvad fællesarealet bruges til. Svaret var at vi har grillene, den store 

stige, græstromle og værktøj på området. 
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● Forslag fra Rialtovej 12 om ændringer af vedtægter i forhold til afholdelse af fester. (se 

forslaget som bilag til indkaldelsen. Endnu en livlig og god debat med gode indlæg som kan 

opsummeres til, at det er godt og vigtigt at der informeres forud for afholdelse af fest – 

hvilket også var gjort i et nævnt tilfælde, men også at man selvfølgelig tager hensyn til 

naboerne. Der var forslag om at vores hjemmeside får en kalender, hvor man kan indskrive 

kommende arrangementer. Rialtovej 9 ser på den opgave. Og så var der bred enighed om 

at vi godt kan lide liv i vores gader, men at vi skal tage hensyn til hinanden. Bestyrelsen vil 

ikke påtage sig rollen som politibetjente, men undersøger nu om der allerede ligger en 

kommunalvedtægt om at der ikke må være støj efter kl. 24. Gør der det, skal den 

selvfølgelig overholdes, men det må i sidste ende være op til politiet at håndhæve – hvis 

det går over gevind. 

 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

● På valg var: 

Næstformand/sekretær, Luganovej 19 

Bestyrelsesmedlem, Rubikonvej 5 

Suppleant, Rialtovej 10, 2. 

Alle stillede op igen og alle blev genvalgt. 

Ætnavej 6, blev desuden valgt som 2. revisor. Velkommen Ætnavej 6. 

 

g. Eventuelt: 

● Gæsteparkering. Det er principielt umuligt. Rialtovej 9 fremdrog at kommunen ikke er til at 

komme igennem til.  Rialtovej 21 understregede at det ikke er forvaltningen men 

politikerne der har ønsket denne model og at man derfor skal henvende sig til Borgmester 

Morten Kabel for at komme nogen vegne. Ætnavej 6(?)har foreslået forvaltningen at 

tilladelsen burde være knyttet til bopæl, ikke til bil, - dog uden at have fået svar. 

Bestyrelsen ser på det og Ætnavej 6(?) sender sin mailkorrespondance. 

● Luganovej 26 slog et slag for det gode naboskab som skaber større overbærenhed over for 

hinanden. 

● Der blev spurgt til parkeringsmarkeringerne (8 og 10 meters markeringer). Rialtovej 9 

lovede at bestyrelsen kontakter forvaltningen og beder dem måle op og markere. 

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden – med godt morgenbrød, mange indslag og 

gode meningstilkendegivelser. 


