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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:  Werner Schram, Rosenholms Alle 42 (50564012) 

Best. medlem:  Maria Østergaard Vangs Alle 26  

Best. medlem:  Niels Kolding Tjørnelunds Alle 36 (25615737) 

Kasserer:  Poul Møller Christensen, Prisholmvej 60 

Suppleant  Julie Vangs Alle 14 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 07/03 2012 kl. 19:30,  

samt opsamling på bestyrelsesmøde af den 06-07-2011 

 

Afholdt hos Werner, deltagere Werner, Poul og Niels 

 

Dagsorden 

 

1. Sager til behandling 

2. Aktiviteter 

3. Regnskab 

4. Eventuelt 

5. Næste møde 

 

 

1. Emner til behandling 

 

Skolebiler: 

For tiden er generne ved skolebilerne til at acceptere. 

 

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 

07/03-2012: Werner har talt med forvaltning og St. Vigerslevgaard. Det vil give mange skilte og 

bump er ikke muligt. Vi overvejer skilte muligheden. De værste fartsyndere er så vidt vides fraflyttet 

området. 

 

Sommerfest: 

Sommerfesten blev aflyst af festudvalget begrundet i manglende tilmeldinger. Bestyrelsen vil 

foreslå, at vi til næste år mødes i parken med egen grill og borde/stole. Grundejerforeningen kan så 

sponsorere udskænkning af øl og sodavand/saft. 

 

Reparation af asfalt omkring hjørnerne. 

Div. reparationer er gennemført, lidt asfalt og nogle knækkede fliser. Vi har måttet rykke firmaet for 

at gøre det aftalte helt færdigt, så næste år vil vi kigge efter et andet firma. 

 

Jernbanen. 

Kapacitetsudvidelsen på jernbanenettet der kommer tæt forbi ved Folehaven. 

Poul følger udviklingen bl.a på det kommende Borgermøde i den 08-03 på Retortvej 
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Boreprøver i Vigerslevparken: 

Der laves en del entreprenør arbejde da kommunen er ved at undersøge mulighederne for at placere 

et regnvandsopsamlings bassin i parken udfor hjørnet af Heldbovej og Engdals Alle. Vi følger 

kørslen og skal der bores tættere på, vil vi tage nogle billeder forud såfremt der opstår skader på 

vejen mv. 

 

Valby Grundejer Forening: 

Foreningen forventes opløst og vores medlemskab bør fortsætte i det nye regi. Werner deltager i 

møde og vurderer den nye forening Grundejeren.dk 

 

 

Hjemmesiden: 

Et medlem har ønsket at dårlige håndværkere kunne kommenteres/vises. Bestyrelsen besluttede, at 

det må ske via andre sider, så vores hjemmeside forbeholdes anbefalinger af gode håndværker 

oplevelser. Niels lovede en opdatering af siden inden generalforsamlingen 

 

Snerydning: 

Forløb problemfrit herover vinteren. Opgaverne var heldigvis relativ få. 

 

Velkomst til nye medlemmer. 

Bestyrelsen opfordrer den kommende bestyrelse til at udarbejde en velkomst brochure med lidt om 

pligter og godt naboskab. 

 

 

2. Aktiviteter 

Der er ingen aktiviteter pt. som kræver særlig opfølgning.  

 

 

3. Regnskab og budget 

Årets resultat er tilfredsstillende og Poul har lavet et budget forslag med at lille underskud udfra et 

konservativ skøn på udgifterne. Poul opfordrer til, at girokort erstattes med en note om 

betalingsadvisering så medlemmerne kan overføre via deres bank. 

 

4. Eventuelt 

Generalforsamlingen planlægges til den 17/4. For at håbe på større tilslutning afholdes 

generalforsamlingen denne gang på Cafe Peber & Mynte. Niels laver invitation som Poul kan 

kopiere. Niels fordeler invitation og regnskab 

 

Poul (Kasserer) er på valg og genopstiller.  

Niels er på valg og overvejer pt. om han tager imod genopstilling.  Det blev debatteret om 

arbejdsformen for bestyrelsen fungerer og om hvilke forventninger at der må være til de valgte. Bla. 

at bestyrelsen selv går foran med at overholde vedtægterne, og samtidig også byder ind på opgaverne 

som bestyrelsen aftaler at arbejde med. 

 

Vores revisor og suppleant er også på valg. Det vides ikke for nuværende om de ønsker genvalg. 

 

 

5. Næste møde 

Planlægges efter generalforsamlingen 

 

 

Referat. Niels den 13/03 2012 


