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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:  Tommy Riboe Rosenholms Alle 38    

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

Kasserer:  Poul Møller Christensen, Prisholmvej 60 
Suppleant   

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 10/03 2015 kl. 19:30 

Afholdt hos Poul 
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1. Sager til behandling 

 

Fortovs skader 

 

Der en skade på fortovet ved Tjørnelunds Alle 34 som Niels har kontaktet HOFOR omkring. De er 

endnu ikke vendt tilbage med et svar. 

 

Der har været en lastbil oppe på hjørnet ved Vangs Alle. Chauffør kontaktet og der er taget billeder. 

Werner har talt med vognmanden og grundejer (Rosenholms Alle 54) som selv aftaler nærmere.   

 

Huller i vejbelægningen ud for Plejehjemmet (Vej og Park er ”ejer”) på Prisholmvej i forbindelse 

med pavillon-byggeri i vinter – Werner kontakter kommunen via deres hjemmeside. 

 

Koldtvandsrør under husene: 

Werner fortæller, at den udførte måling via VVS håndværker ikke har givet et fuldstændigt billede. 

Werner fortsætter afklaringen, omkring undersøgelse og VVS pris overslag. 

 

Lukning af Heldbovej mod Engdals Allé for bil trafik 

Niels foreslår, at undersøge stemningen for at lukke vejen ved Engdals Allé. Forslag sættes til debat 

på generalforsamlingen.  

 

Valby Grundejer Forening? 

Interesse foreningerne er slået sammen og vi har fået et tilbud der økonomisk er dyrere for at være 

med. Vi afventer indtil videre. Bestyrelsen vurderer at vi ikke får nok for pengene.  
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Hjemmesiden. 

Ved hussalg er kontakten fra advokaten ofte via hjemmesiden i første omgang. Det er meget 

tilfredsstillende. 

 

Snerydning: 

 

Bestyrelsen anbefaler at forsætte, dog skal der være en dialog om at Store Vigerslevgårds beboere 

parkerer der hvor vi gerne vil have ryddet. 

 

Vejbelysning: El til vejbelysning skal føres ned i jorden? Werner med Bjarne Eier. 

 

 

2. Aktiviteter 

Der er ingen aktiviteter pt. som kræver særlig opfølgning.  

 

 

3. Regnskab og budget 

Paul fremlagde regnskab og budget. Bestyrelsen gennemgik forslag til budgettet og foreslår 

uforandret kontingent. 

 

4. Generalforsamling 

Generalforsamlingen planlægges til den 21/23/28 i april -2015. Werner undersøger med 

Plejehjemmet hvornår vi kan leje lokalet 

 

Werner er på valg.   

 

Tommy er på valg.   

 

Bestyrelsen opfordrer til at kandidater melder sig. 

 

5. Bygge projekter 

 

Vandledningen 

Niels udsender nyheds brev. Niels kontakter projektet omkring opsætning af en cementblok mere, 

der helt kan spærre bil trafik et forslag om, at når den store pause kommer skal betonklodserne langs 

heldbovej fjernes. 

.  

 

 

Jernbanen. 

Planen følges. 
 
 

6. Eventuelt 

7. Der har været div. indbrud i nabolaget. Tommy opfordrer til, at vi gør opmærksom på det i 

forbindelse med generalforsamlingen. Tommy foreslår, at vi laver en oplysningsordning. 

 

Niels foreslår, at møderne afholdes i røgfrit miljø samt at møderne afholdes uden for de private hjem 

hvis muligt. Werner undersøger om vi kan låne lokale på plejehjemmet 

 

Møde med Store Vigerslevgaard bestyrelse forsøges arrangeret, så vi fastholde og evt. udvide 

samarbejdet. 

 

 

8. Næste møde 

Planlægges efter generalforsamlingen.  


