
Grundejerforeningen

Valby Vænge
Referat af ordinær generalforsamling den 23. marts 2010

Generalforsamlingen blev afholdt  i  daginstitionen Arken på Saxtorphsvej  og var indkaldt  efter  de 
regler, der findes i foreningens vedtægter.

Formand Søren Ærboe bød alle de fremmødte velkommen.

1 a. Valg af dirigent
Formand Søren Ærboe blev valgt.

1 b. Valg af referent
Jacob Hegstrup blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning - herunder beretning fra udvalgene
Formand Søren Ærboe aflagde beretningen på bestyrelsens vegne:

”Jeg vil gerne byde alle beboer velkommen til generalforsamlingen og til de nye i foreningen sige, 
velkommen til området, jeg håber at I bliver glade for at bo her.

Bestyrelsen beretning:

Vedligeholdelsen af områdets vejtræer har svinget en del i de seneste år men efter at Københavns 
kommune har udliciteret vej vedligeholdelsen har ”vores” vejtræer fået en omgang så foreningens 
Vejchikanevedligeholdelses- og festudvalg har haft mindre at lave og vi kan kun være glade for 
kommunens tiltag.

Det stillads som foreningen har købt har i den forløbne sæson været udlånt mange gange, man kan 
godt sige at det har været en suses. Og vi håber at det bliver udlånt lige så ofte i den kommende 
sæson.
Det stillads vi endte med at købe har dog været noget dyrere end budgetteret, der var afsat 35.000 
kr. til indkøb af stillads, ny tvangsblander og evt. en tag stige. Men vi måtte betale ca. 31.000 kr. for 
stilladset alene. Vi har derfor ikke udskiftet vores tvangsblander, eller købet en tagstige. 
Hvorvidt vi skal bevilge flere penge til indkøb af en ny tvangsblander og en tagstige bør vi drøfte 
under punktet budget senere på dagsordnen. 

Herudover kan bestyrelsen berette, at vores kasserer i øjeblikket befinder sig i Indien, hun har taget 
orlov og skal være derude i ca. 1½ år mere. Vi har ikke oplevet nogen problemer, da vi har løbende 
kontakt over internettet.

Derimod har et andet medlem af bestyrelsen valgt at sælge sit hus og dermed træde ud af 
bestyrelsen det er Thomas Dinsen, han har valgt at flytte sammen med sin kæreste. Også dette 
punkt vil vi tage op på et senere punkt af dagen dagsorden.”

Beretning fra udvalg:

a) Festudvalg:
Fastelavnsarrangementet på Birkepladsen er godt besøgt, men der mangler tid og hænder til at sikre 
den fortsatte succes.



b) Vejchikanevedligeholdelses- og festudvalg:
Der var kun kommet få tilbagemeldinger på invitationen til arbejdsdag og efterfølgende fest, så 
arrangementet blev aflyst. Noget kunne tyde på, at kommunen efterhånden har overtaget 
vedligeholdelsen af chikanerne.

c) Internet-udvalg:
Hjemmesiden www.valbyv.dk har fine besøgstal, men mangler input fra foreningens medlemmer. Det 
overvejes at købe et nyt domæne – evt. nyt navn.

d) Vedligeholdelsesudvalg:
Søren Ærboe står stadig til rådighed for medlemmer, som måtte have spørgsmål i forbindelse med 
vedligeholdelse eller renovering af deres huse.

e) Velkomstfolderudvalg:
Udvalget har ikk et haft møde i det forgange år, og der er således intet at berette herfra.

Beretningen blev herefter sat til afstemning bland de fremmødte og godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2009
Formanden gennemgik regnskabet, som også var udsendt. Regnskabet blev sat til afstemning og 
godkendt.

4. Indkomne forslag
a)Der var ikke indkommet forslag forud for generalforsamlingen.

b) Det blev stillet forslag på generalforsamlingen omkring de mange fortovsfliser, som lå skævt efter 
den hårde vinter. Det forespurgtes, om bestyrelsen kunne rette henvendelse til kommunen 
vedrørende genopretning af fliserne. Det blev fastslået, at vejene er offentlige og ikke private, og at 
det således er kommunens ansvar, at få fliserne lagt på plads. Bestyrelsen påtager sig, at rette 
henvendelse til kommunen.

5. Valg af bestyrelse m.v.
Valg af kasserer: Tine Fredsted genopstillede og blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jacob Hegstrup blev valgt.

Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter: Kirsten Overballe blev valgt.

Valg af revisor: Pia Birch blev valgt. 

Valg af revisorsuppleant: Per Jonasson blev valgt.

6. Nedsættelse af udvalg:

Fastelavnsudvalg: Thomas Hansen blev valgt, og han forsøger at hverve flere medlemmer.

Vejchikanevedligeholdelses- og festudvalg: Nedlægges

Internetudvalg: Frank Olieu blev valgt og fortsætter således sit arbejde i udvalget. Det blev oplyst, at 
ingen  firmaer  har  været  interesseret  i  at  levere  en  samlet  internetløsning  til  foreningens 
medlemmer. Thomas Hansen oplyste, at han vil undersøge muligheden nok en gang.

Vedligeholdelsesudvalg: Søren Ærboe blev valgt og fortsætter således sit arbejde i udvalget.

Velkomstfolder udvalg: Frank Olieu og Jacob Hegstrup fortsætter i udvalget.

http://www.valbyv.dk/


7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at det nuværende kontingent fortsatte uændret. Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af budget for 2010
Budgettet blev fremlagt og godkendt med følgende udgifter:

8.000 kr. til arrangementer i foreningen.

15.000 kr. til anskaffelser af materiel til brug for foreningens medlemmer.

2.000 kr. til velkomstfolder.

1.000 kr. til administration.

600 kr. til generalforsamling.

400 kr. til bestyrelsesmøder.

2.000 kr. til forsikring af det af foreningen indkøbte materiel.

Udgift til vedligeholdelse af vejtræer udgår, da kommunen tilsyneladende har overtaget dette arbejde.

9. Eventuelt
Jacob Hegstrup oplyste, at han ønskede mere fokus på den for området gældende lokalplan, da der i 
stor stil fortsat bliver set stort på denne, og at bygge- og renoveringsarbejder bliver udført i strid med 
planen.
Blandt de fremmødte var der enighed om, at der i de fleste tilfælde var tale om uvidenhed blandt 
foreninges nye medlemmer, og at der ikke var tale om en bevidst tilsidesættelse af lokalplanens 
bestemmelser. Dog kunne Jacob Hegstrup oplyse, at han personligt var blevet kontaktet af et 
medlem, som ved en bevidst tilsættelse af bestemmelserne, ønskede sikkerhed for, at hans ulovlige 
byggearbejde ikke blev anmeldt til kommunen.
En generel opfattelse blandt foreninges fremmødte medlemmer var, at en velkomstfolder, som 
belyser udfordringerne omkring husenes bevaringsværdi og heraf følgende restriktioner ville være en 
stor hjælp.

Det blev endvidere under punktet Eventuelt  diskuteret, at man  blandt de fremmødte ønskede 
generelt mere fokus på foreningens hjemmeside: www.valbyv.dk. 

 

Søren Ærboe, dirigent Jacob Hagstrup, referent

http://www.valbyv.dk/


Adresser og telefonnumre på alle, der blev valgt

Bestyrelsen:

Søren Ærboe, formand, Eschrichtsvej 40, 36 46 14 10, s-aerboe@hotmail.com

Tine Fredsted, kasserer, Panumsvej 40, 36 15 10 00, tinefredsted@mail.dk

Jacob Hegstrup, Castbergsvej 37, 33 22 10 29, jacobthomas@webspeed.dk 

Kirsten Overballe, Panumsvej 30, 36 16 99 48, overballe@hotmail.com

Revisor: Pia Birch.

Revisorsuppleant: Per Jonassen, Panumsvej 21, 36 45 40 43

Fastelavnsudvalg: Thomas Weinreich Hansen, Castbergsvej 31, 32 12 15 97

Vedligeholdelsesudvalg: 

Søren Ærboe, Eschrichtsvej 40, 36 46 14 10, s-aerboe@hotmail.com

Internetudvalg: 

Frank Olieu, Castbergsvej 39, 36 17 99 05, frank@olieu.net

Jacob Hegstrup, Castbergsvej 37, 33 22 10 29, jacobthomas@webspeed.dk

Velkomstfolder udvalg: 

Frank Olieu, Castbergsvej 39, 36 17 99 05, frank@olieu.net

Jacob Hegstrup, Castbergsvej 37, 33 22 10 29, jacobthomas@webspeed.dk

mailto:jacobthomas@webspeed.dk
mailto:jacobthomas@webspeed.dk

