Grundejerforeningen

Valby Vænge
Referat af ordinær generalforsamling
afholdt den 24. marts 2015
Generalforsamlingen blev afholdt i Socialdemokraternes ”Hytte” på Saxtorphsvej 1 og var indkaldt i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Formand Søren Ærboe bød alle de fremmødte velkommen.
1 a. Valg af dirigent
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:
Jeg vil gerne byde alle velkommen til generalforsamlingen.
Jeg vil naturligvis i særlig grad byde alle nye velkommen og jeg ønsker at de bliver glade for at bo i
kvarteret.
Bestyrelsen beretning:
Vi kan konstatere at husene fortsat bliver handlet og at lægge tiden er meget kort.
Oftest underkastes husene, i forbindelse med handlen, en gennemgribende renovering, hvilket betyder
at de fleste kan se værdien i husene og at folk har tænkt sig at blive boende i en længere periode.
Københavns Kommune har afsluttet opførelsen af den ny børneinstitution ”Drivhuset” på den ”Grønne
Plet” ved siden af ”Arken”.
Der er nu plads til over 350 børn, hvilket betyder mere end 140.000 afleveringer og afhentninger om
året, hvilket er en ganske betydelig forøgelse af trafikbelastningen i området.
En række enkelt borger og de øvrige grundejerforeninger i området er i dialog med Københavns
kommune om dette problem men det er en temmelig træg proces. Dette kommer vi til at drøfte 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:
Frank Olieu fortsætter arbejde i udvalget. På foreningens hjemmeside, (www.valbyvaenge.dk.) har man
fået den mulighed, at man kan tilmelde sig Betalingsservice direkte og der er oprettet en kalender hvori
man kan booke traileren.

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 samt
spørgsmål vedrørende lokalplanen.
d) Indbruds- og nabohjælpsudvalg:
Der var ingen tilstede fra Indbruds- og nabohjælpsudvalg.
e) Trafikudvalg:
Siden den nye institution blev taget i brug, har der været drøftelser mellem Københavns kommune,
grundejerforeningen, naboer og institutionsledelsen om de store trafikale problemer der er omkring
institutionerne. ”Borgergruppen” er kommet med flere forslag som kommunen er i gang med at
vurdere, dialogen fortsætter.
f) Festudvalg:
Der er ikke afholdt nogle fester, derfor ingen beretning fra festudvalget.
Beretningen blev herefter sat til afstemning bland de fremmødte og godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2014
Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
a) Der var ikke indkommet forslag forud for generalforsamlingen.
b) Det følgende forslag fremsat på generalforsamlingen:
Per Dreibøl stillede forslag om indkøb af en pladevibrator.
Til brug i forbindelse med belægningsarbejder, Per har også fundet et sted hvor vibratoren kan stå, dette
kommer på hjemmesiden senere, der var enighed om at dette er en god ide.
Janne Van Acker fremsatte forslag om et fællesindkøb af grus til at strø på fortovene om vinteren i
stedet for saltning, der bliv nedsat et miljøudvalg som skal udarbejde et forslag.
Der var en drøftelse om fejringen af foreningens 100 års jubilæum i 2017. Der var bred enighed om at
festudvalget tager initiativ til, sammen med bestyrelsen, at videreudvikle hvad der skal ske i forbindelse
med jubilæet.

5. Valg af bestyrelse m.v.
Valg af formand: Søren Ærboe genopstillede ikke, Tine Fredsted blev foreslået og blev valgt.
Sophus Bang blev valgt til kasserer for foreningen i stedet for Tine Fredsted.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Peer Kure og Louise Techou blev valgt.
Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter: Frank Olieu og Anders Koed Madsen blev valgt.
Valg af revisor: Anders Koed Madsen blev valgt.
Valg af revisorsuppleant: Søren Platou blev valgt.

6. Nedsættelse af udvalg:
Fastelavnsudvalg: Thomas Weinreich Hansen fortsætter i udvalget.
Festudvalg (herunder initiativtagning til jubilæumsfejring): Janne Van Acker og Anders Koed Madsen
meldte sig til at deltage i udvalget.
Indbruds- og nabohjælpsudvalg: Marie Vangsøe Hansson fortsætter i udvalget.
Internetudvalg: Frank Olieu fortsætter i udvalget.
Miljøudvalg: Janne Van Acker meldte sig til at deltage i udvalget.
Trafikudvalg: Louise Techou meldte sig til at deltage i udvalget.
Vedligeholdelsesudvalg: Søren Ærboe 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 2014
Budgettet blev fremlagt og godkendt med følgende udgifter:
15.000 kr. til arrangementer i foreningen.
6.000 kr. til anskaffelser af materiel (pladevibrator).
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
Ingen bemærkninger.

Søren Ærboe, dirigent og referent.

Adresser og telefonnumre på alle, der er valgt

Bestyrelsen:
Tine Fredsted, formand, Panumsvej 40, 29 27 19 66, tineofdenmark@gmail.com
Sophus Bang, kasserer, Castbergsvej 16, 26 46 21 28, sophus.bang@yahoo.dk
Martin Kaae, Eschrichtsvej 33, 29 72 97 81, martin.kaae@jp.dk
Peer Kure, Saxtorphsvej 8, 28 57 66 72, peerkure@mail.dk
Louise Techou, Saxtorphsvej 22, louisetechou@yahoo.dk

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

Revisorsuppleant:
Søren Platou, Castbergsvej 3
Fastelavnsudvalg:
Thomas Weinreich Hansen, Castbergsvej 31, 32 12 15 97
Festudvalg:
Janne van Acker, Saxtorphsvej 8, 25 12 60 86, janne@vanacker.dk
Anders Koed Madsen, Mansasvej 12, anderskoedmadsen@gmail.com

Indbruds- og nabohjælpsudvalg:
Marie Vangsøe Hansson, Eschrichtsvej 44, 40 34 98 60, marievangsoe@hotmail.com

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

Miljøudvalg:
Janne van Acker, Saxtorphsvej 8, 25 12 60 86, janne@vanacker.dk

Trafikudvalg:
Louise Techou, Saxtorphsvej 22, louisetechou@yahoo.dk

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

