
Grundejerforeningen

Valby Vænge
Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2011

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
Søren Ærboe blev valgt.

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

Vi 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.

Det er med stor glæde at vi kan konstaterer at der nu er ved at blive opført et hus på den ”tomme” 
grund.

Bestyrelsen beretning:

Vedligeholdelsen af områdets vejtræer er tilsyneladende inde i et godt forløb, træerne bliver passet 
og beskåret, dog er der et enkelt træ som er blevet påkørt af City-renovation og som nu står i en 
vinkel på 45 grader, firmaet har erkendt at de har påkørt træet og det er nu en forsikringssag, og 
der sker forhåbentligt snart noget i sagen, nu frosten er af jorden. 

Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling bedt om at kontakte Københavns kommunes 
vejafdeling for at høre om de har planer om at rette fortovene op. Vejafdelingen fortæller os at de 
ikke har planer om at rette ydereligere op i vores område, dette skal ses i lyset af den samlede 
opgave kommunen har med opretning af fortove. 

Det stillads som foreningen har købt har i den forløbne sæson været udlånt flere gange, og er 
forsat en suses. Og vi håber at det bliver udlånt lige så ofte i den kommende sæson.
Vores tvangsblander har ligeledes været udlånt nogle gange i det forløbne år. Bestyrelsen er i 
gang med at indkøbe en ny som vedtaget på sidste års generalforsamling.
Med hensyn til at investere i en tagstige, afventer dette, at stigen for et sted at bo. Adam Brockdorff 
på Eschrichtsvej 51. vil gerne lægge garagetag til at opbevare stigen.

Vores kasserer er forsat i Indien i ca. 1½ år endnu. Vi har forsat ikke oplevet nogen problemer, da 
vi har løbende kontakt over internettet.



Beretning fra udvalg:

a) Fastalavnsfestudvalg:
Fastelavnsarrangementet på Birkepladsen er godt besøgt, men der mangler hænder til at sikre den 
fortsatte succes. Jeppe Tuxen, Castbergsvej 10. meldte sin.

b) Internet-udvalg:
Foreningens hjemmeside har fået nyt domænenavn som er www.valbyvaenge.dk , den gamle
hjemmesiden www.valbyv.dk kommer til at fungere i noget tid fremover så der er dobbelt dækning, 
udvalget arbejder med at flytte indholdet over på den nye side.

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

d) Velkomstfolderudvalg:
Udvalget fremlagde et udkast på mødet, udkastet ser meget fint ud og der arbejdes videre med 
den.

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

3. Godkendelse af regnskab for 2010
Formanden gennemgik regnskabet, som også var uddelt. 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 om at overføre en større del (40.000 til 50.000 
kr.) af foreningens kapital bliver sat ind på en lukket konto som giver en højere rente, opgaven 
overdrages til foreningens kasser.

5. Valg af bestyrelse m.v.
Valg af formand: Søren Ærboe genopstillede og blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jacob Hegstrup og Kirsten Overballe blev valgt.

Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter: Thomas Hansen, Castbergsvej 31 blev valgt.

Valg af revisor: Pia Birch blev valgt. 

Valg af revisorsuppleant: Per Jonasson blev valgt.

6. Nedsættelse af udvalg:

Fastelavnsudvalg: Thomas Hansen og Jeppe Tuxen, Castbergsvej 10. blev valgt.

Internetudvalg: Frank Olieu og Jacob Hegstrup fortsætter deres arbejde i udvalget.

Vedligeholdelsesudvalg: Søren Ærboe fortsætter sit arbejde i udvalget.

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



7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen  foreslog,  at  det  nuværende  kontingent  fortsatte  uændret,  200  kr.  for  almindelige 
medlemmer, pensionister 100 kr. Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af budget for 2011
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.

2.000 kr. til hjemmeside.

1.000 kr. til administration.

600 kr. til generalforsamling.

400 kr. til bestyrelsesmøder.

9. Eventuelt
Det blev drøftet om foreningen kan gøre mere for at reducere hastigheden på vores veje nu hvor 
der er kommet en udflytterbørnehave til børnehuset ”Arken” og dermed flere forældre og mere 
henten og bringen. Det blev aftalt at bestyrelsen undersøger forskellige muligheder og hvad de 
koster.

Det blev gjort opmærksom på at bussen som henter og bringer børnene til udflytterbørnehave tit 
køre i tomgang i meget lang tid, hvilket både støjer og sviner til gene for naboerne, det blev aftalt at 
bestyrelsen kontakter institutionen for at få dem til at henstille til chaufføren om at slukke for 
motoren når der holdes stille.
 

Søren Ærboe, dirigent og referent.



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. Eschrichtsvej 41.

Revisorsuppleant: 

Per Jonassen, Panumsvej 21, 36 45 40 43

Fastelavnsudvalg: 

Thomas Weinreich Hansen, Castbergsvej 31, 32 12 15 97. 

Jeppe Tuxen, Castbergsvej 10.

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


