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Valby Vænge
Referat af ordinær generalforsamling for 2013

afholdt den 26. marts 2014

Generalforsamlingen blev afholdt i Socialdemokraternes ”Hytte” på Saxtorphsvej 1 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 er med stor glæde at vi kan konstatere at husene nu igen bliver handlet efter en årrække med 
stilstand. Flere af husene bliver i forbindelse med en handel istandsat, endog ganske 
gennemgribende. Det betyder at de fleste kan se værdierne i vores huse og at folk har tænkt sig 
at blive boende i en længere periode.

Tidligere har generalforsamlingen besluttede at investerer i en trailer, vi har dog endnu ikke 
fundet ud af hvor den skal stå og hvem skal bestyre den. Og vi vil ikke investere før disse ting er på
plads. Jeg har ikke haft en eneste henvendelse som gik på dette ønske, så jeg er blevet lidt i tvivl 
om behovet.

Som de fleste nok har lagt mærke til er Københavns Kommune afsluttet opførelsen af den ny 
børneinstitution på den ”Grønne Plet” her ved siden af ”Arken”. Der er nu plads til er over 310 
børn, hvilket betyder mere end 120.000 afleveringer og hentninger om året, hvilket er en ganske 
betydelig øgning af trafikbelastningen i området. Dette kommer vi til at drøfte på 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:
På foreningens hjemmeside, (www.valbyvaenge.dk) har man fået den mulighed, at man kan 
tilmelde sig BetalingsService direkte, der er også oprettet en Facebook gruppe.

c) Vedligeholdelsesudvalg:
Søren Ærboe har været kontaktet nogle 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 ikke videre med 
folderen.

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

3. Godkendelse af regnskab for 2013

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: 

Adam Brockdorff stillede forslag om etablering af vejbump på Eschrichtsvej.
Der var enighed om at Adam og Søren (formand) tager dette spørgsmål op med Københavns 
Kommune når de drøfter den generelle trafikbelastning i området med kommunen. Derudover vil 
Kommunens planer for ”Den Grønne Plet” også blive vendt.

Det blev aftalt at foreningen indkøber en trailer, som skal placeres hos Kirsten Overballe, 
Panumsvej 30. 
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for lån af traileren, Frank undersøger om foreningen kan 
indkøbe et booking system til hjemmesiden. 

Det er aftalt at bestyrelsen arbejder på at fejre foreningens 100 års jubilæum i 2017.

5. Valg af bestyrelse m.v.

Valg af kasserer: Tine Fredsted genopstillede og blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem: Peer Kure, Saxtorpsvej 8. blev valgt

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

Valg af revisor: Anders Koed Madsen 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: Det blev vedtaget at nedlægge udvalget.

Indbruds- og nabohjælpsudvalg: Marie Vangsøe Hansson blev valgt.

Festudvalg: Janne Van Acher blev valgt.



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 2014

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 forsikring af materiel.

2.000 kr. til hjemmeside.

1.200 kr. til administration.

600 kr. til generalforsamling.

400 kr. til bestyrelsesmøder.

9. Eventuelt

Per Dreibøl bad om en at stilladset for at andet sted at bo end i hans have, der var ingen der 
meldte sig.

Søren Ærboe, dirigent og referent.



Adresser og telefonnumre på alle, der er valgt:

Bestyrelsen:

Søren Ærboe, formand, Eschrichtsvej 40, 3646 1410, s-aerboe@hotmail.com

Tine Fredsted, kasserer, Panumsvej 40, 3615 1000, tineofdenmark@gmail.com

Martin Kaae, Eschrichtsvej 33, martin.kaae@jp.dk

Peer Kure, Saxtorpsvej 8, 2857 6672, peerkure@mail.dk

Kirsten Overballe, Panumsvej 30, 3616 9948, overballe@hotmail.com

Revisor: 

Anders Koed Madsen, Mansasvej 12, anderskoedmadsen@gmail.com

Revisorsuppleant:

Søren Platou, Castbergsvej 1.

Fastelavnsudvalg:

Thomas Weinreich Hansen, Castbergsvej 31, 3212 1597

Jeppe Tuxen, Castbergsvej 10.

Vedligeholdelsesudvalg:

Søren Ærboe, Eschrichtsvej 40, 3646 1410, s-aerboe@hotmail.com

Internetudvalg: 

Frank Olieu, Castbergsvej 39, 3617 9905, frank@olieu.net

Trafikudvalg:

Adam Schack von Brockdorff, Eschrichtsvej 51, 9955 2195, adam@baroniet.dk

Søren Ærboe, Eschrichtsvej 40, 3646 1410, s-aerboe@hotmail.com

Festudvalg: 

Janne van Acker, 2512 6086, janne@vanacher.dk

Indbrud/nabohjælpsudvalg:

Marie Vangsøe Hansson, Eschrichtsvej 44, 4034 9860, marievangsoe@hotmail.com


