
Grundejerforeningen 

Valby Vænge 
Referat af ordinær generalforsamling for 2012 

afholdt den 19. marts 2013 

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 vinteren 2011-12 blev påkørt af City-renovation og revet helt over, er nu bliver 
udskiftet. 

Foreningen har tidligere investeret i en lang tag stige til det store tag vi vil nu også indkøbe en 
kort tagstige til mellembygningen, begge disse stiger bor på Eschrichtsvej 51. 
Og nu vi er ved stigerne har vi også en lang skydestige som bor på Panumsvej. Dette er 
mangler at komme på hjemmesiden. 
Foreningens stillads har været flittigt i brug i det forgangne år. 
Sidste år besluttede generalforsamlingen at investere i en trailer til foreningen, vi har endnu ikke 
fundet ud af hvor den skal stå og hvem skal bestyre den. Vi vil dog ikke investere før disse ting 
er på plads. 

Og så er vores kasserer er hjemkommet fra Indien i god behold. 

Som de fleste nok har lagt mærke til er Københavns Kommune begyndt at opføre en ny 
børneinstitution på den ”grønne plet” her ved siden af ”Arken”, bestyrelsen har i samarbejde 
med GF ”Kanthusene” indgivet et høringssvar hvilket kan læses på vores hjemmeside, dette har 
jeg dog tænkt mig 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. 

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 2012 
Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt. 

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

b) Det følgende forslag fremsat på generalforsamlingen: 

Det blev aftalt at bestyrelsen arbejder på at fejre foreningens 100 års jubilæum. 

Derudover blev opførelsen af den nye institution til 160 børn på den ”grønne plet” drøftet, 
bestyrelsen har skriver en indsigelse til Københavns kommune for at udtrykke bekymring om 
den øgede trafik, parkeringsforhold og reduktion af det grønne areal, men har ikke modtaget 
noget svar. 

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

Valg af bestyrelsesmedlem: Martin Kaae, Eschrichtsvej 33. blev valgt. 

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

Valg af revisor: Pia Birch blev valgt. 

Valg af revisorsuppleant: Søren Platou blev valgt. 

6. Nedsættelse af udvalg: 

Fastelavnsudvalg: Ingen blev valgt. 

Internetudvalg: Frank Olieu fortsætter arbejde i udvalget. 

Vedligeholdelsesudvalg: Søren Ærboe fortsætter sit arbejde i udvalget. 

Velkomstfolder udvalg: Frank Olieu og Sarah Brandt Talneja blev udvalgt. 



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 2013 
Budgettet blev fremlagt og godkendt med følgende udgifter: 

15.000 kr. til arrangementer i foreningen. 

10.000 kr. til anskaffelser af materiel, (trailer). 

2.000 kr. til velkomstfolder. 

2.000 kr. til hjemmeside. 

1.200 kr. til administration. 

600 kr. til generalforsamling. 

400 kr. til bestyrelsesmøder. 

9. Eventuelt 
Sarah Brandt Talreja gav udtryk for sin bekymring om trafikkens hastighed på Mansasvej, samt 
om foreningen kan gøre noget for at reducere støjgener fra en nabo (et kollektiv). 

Søren Ærboe, dirigent og referent. 



Adresser og telefonnumre på alle, der er 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 

Martin Kaae, Eschrichtsvej 33, 

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

Revisor: Pia Birch. Eschrichtsvej 41. 

Revisorsuppleant: Søren Platou, Castbergsvej 1. 

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 

Velkomstfolder udvalg: 

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

Sarah Brandt Talreja,


