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Generalforsamlingen blev afholdt i daginstitutionen 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.

Bestyrelsen beretning:

Det vejtræ som sidste vinter blev på kørt af City-renovation og som stod i en vinkel på 45 grader 
er blevet oprettet af beboerne og har det tilsyneladende godt. Til gengæld har samme 
renovationsfirma været mere effektive ved et andet af vejtræerne det har de revet helt over, 
sagen er en forsikringssag og aftalen er, at træet bliver udskiftet her i foråret.

Foreningen har siden sidste generalforsamlingen, investeret i en tag stige som bor på 
Eschrichtsvej 51.
Foreningens stillads har været flittigt i brug i det forgangne år.
Jeg har fået en enkelt henvendelse, om ikke det er en god ide at investere i en trailer i 
foreningen, og jo det er det, men hvor skal den stå og ikke mindst hvem skal bestyre den?

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

Efter udsendelsen af indkaldelsen til denne generalforsamling er jeg blevet opmærksom på at 
Københavns kommune har konkrete planer om at opføre endnu en institution på resten af den 
”grønne plet”, dette har jeg tænkt at vi skal drøfte som et selvstendigt punkt senere i aften.

Beretning fra udvalg:

a) Fastelavnsudvalg:
Der var ingen tilstede fra fastelavnsudvalget, men arrangementet på Birkepladsen var godt 
besøgt og forløb helt efter planen.



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 lidt tid endnu så der er dobbelt dækning, 
udvalget har flyttet indholdet over på den nye side.

c) Vedligeholdelsesudvalg:
Søren Ærboe har været kontaktet en del gange i årets løb og står fortsat til rådighed for 
medlemmer, som måtte have spørgsmål i forbindelse med vedligeholdelse eller renovering af 
deres huse.

d) Velkomstfolderudvalg:
Udvalget har tidligere fremlagde et udkast til en velkomstfolder. Der arbejdes videre med 
folderen og det blev aftalt der sammen med folderen vedlægges et girokort så nye tilflyttere 
kan melde sig ind via det.

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

3. Godkendelse af regnskab for 2011
Formanden gennemgik regnskabet. Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt.

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

b) Det blev ingen forslag på generalforsamlingen, men Københavns kommunes planer om at 
opføre endnu en institution til 160 børn på resten af den ”grønne plet” blev drøftet, der var 
enighed om at bestyrelsen skriver til Københavns kommune for at udtrykke bekymring om den 
øgede trafik og reduktion af det grønne areal.

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

Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter: Frank Olieu Castbergsvej 39 og Benjamin Bunnage 
Saxtorphsvej 24. blev valgt.

Valg af revisor: Pia Birch blev valgt. 

Valg af revisorsuppleant: Ingen blev valgt.

6. Nedsættelse af udvalg:

Fastelavnsudvalg: Ingen 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 2012
Budgettet blev fremlagt og godkendt med følgende udgifter:

5.000 kr. til arrangementer i foreningen.

15.000 kr. til anskaffelser af materiel, (trailer og split).

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 noget for at reducere støjgener fra børnehuset 
”Arken” som udlejer institutionen til private fester.

Søren Ærboe, dirigent og referent.


