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Grundejerforeningen

Rækkehusbebyggelsen

Heldbovænge

Prisholmvej 56-72
Rosenholms Alle 34-54
Vangs Alle 12-26
Tjørnelunds Alle 34-48
2500 Valby

Deltagere
Formand:
Best. medlem:
Best. medlem:
Kasserer:

Werner Schram, Rosenholms Alle 42
Maria Østergaard Vangs Alle 26
Niels Kolding Tjørnelunds Alle 36
Poul Møller Christensen, Prisholmvej 60

Suppleant

Julie Vangs Alle 14

(50564012)
(25615737)

Referat fra bestyrelsesmøde den 15/03 2011 kl. 19:30
Afholdt hos Maria
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1. Sager til behandling
Skolebiler
Niels har skrevet til Politi myndigheden for køreprøver og de har svaret at tager problemet op med
køreskolerne. Det aftaltes, at Niels skriver igen da bilerne bremser og holder i tomgang ud for Maria
pga. skiltet ”al indkørsel forbudt” for enden af Heldbovej. Maria afleverer nogle navne på aktuelle
køreskoler til Niels
Tiltagende trafik og stærk kørsel på Heldbovej
Werner undersøger mulighed for at der kan opsættes 30 km/t skilte.
15/03-2011 Werner følger op på dette. Han har ikke haft kontakt til nogen endnu
Skrald:
Det fungerer nu fint.
Sommerfest:
Sommerfesten gik fint, men færre end sidste år deltog. Vi skal forsøge at få flere med. Der blev brugt
1400 kr. mindre end planlagt som Maria ønsker overført til næste fest hvilket bestyrelsen er indstillet
på. Festudvalget er indstillet på en gentagelse og de stiller op igen. Maria foreslår at der udvides med
flere sociale arrangementer, måske til fastelavn med tøndeslagning og lign.
Reparation af asfalt omkring hjørnerne.
Udbedringen hvor der gås dybere ned for at kunne bære de tunge biler der skærer hjørnet holder
bedre og vi fortsætter med denne kraftigere reparationsform. Werner tager en rundtur for at kigge
efter skader, når vinteren er forbi.
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Jernbanen.
Kapacitetsudvidelsen på jernbanenettet der kommer tæt forbi ved Folehaven.
Maria kontakter borgergruppen som slås for de omkring boende og forhører sig om hvad vi evt. kan
bidrage med.
15/03-2011. Maria har ikke kontaktet nogen endnu, men hun følger op på aktiviteten. Poul har
deltaget i et orienteringsmøde arrangeret af bl.a. Bane Danmark. Han bekræfter, at det er et stort
anlægsarbejde som vi bør følge med i.
Valby Grundejer Forening
Vi har modtaget en rykker for manglende betaling i 2009+2010. Vi betaler (160 kr. pr. år) og Poul
undersøger hvad vi får for pengene. Er det relevant forsætter vi vores medlemskab.
Hjemmesiden.
Niels har givet hjemmesiden en overhaling og den fremstår nu på en mere præsentabel måde.
Postkasser.
Postkasser skal flyttes ud i skel senest 31-12-2011. Maria og Werner undersøger mulighederne for at
vi kan gå sammen om en fælles udgave af postkassen samt opsætning. Det præsenteres på
generalforsamlingen

2. Aktiviteter
Der er ingen aktiviteter pt. som kræver særlig opfølgning.

3. Regnskab og budget
Kasserer opgaver er overdraget og Paul fremlagde regnskab som balancerer med et 0 hvilket er
ganske fint. Bestyrelsen gennemgik forslag til budgettet og foreslår uforandret kontingent.
4. Eventuelt
Generalforsamlingen planlægges til den 12/4. Niels laver invitation som Maria kan kopiere. Poul
fordeler girokort og regnskab sammen med invitationen.
Werner aftaler med ”Plejehjemmet” om vi kan låne deres sal.
Werner er på valg og genopstiller ikke. Umiddelbart er der ikke nogen i bestyrelsen der ønsker at
kandidere til formandsposten
Maria er på valg og genopstiller.
5. Næste møde
Planlægges efter generalforsamlingen

Referat. Niels den 20/03 2011

