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Grundej erforeningen Rækkehusbebyggelsen
Heldbovænge Prisholmvej 56-72
www.gf-heldbovaenge.dk Rosenholms Alle 34-54

Vangs Alle I 4-26
'Ijørnelunds Alle 34-48
2500 Valby

Referat af generalforsamling denl3 april 2010.
Afholdt i kantinen på plejehjemmet Vigerslewej 180.

Formanden bød velkommen til forsamlingen, der var r€præsenteret af følgende grundejcre:

Prisholmvej 58, 60, 62, 64, 68
Rosenholms Alle 42, 52
Vangs Alle 14, t 6, 18, 26
'Ijørnelunds Alle 36, 40, 44
I alt 14

Dagsorden

1. Valg afdirigent.
2. Formandensberetning.
3. Kassererens regnskab og budget (vedlagt).
4. Snerydning: bemærkninger om sæsonens snerydning.
5. Vejvedligeholdelseheparationer.
6. Vejfest: kommentarer til 50 å$ arrangementet - skal det gentages?

7- Kontingent der regnes med uændret kontingent, k.400 pr. halvår.
8. Indkomne forslag.
9. Valg afbestyrelser der er hele 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Kasserer Kjeld Uhland ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Poul Møller Christensen til posten

til2012.
Bestyrelsesmedlem Niels Kolding kan genvælges til 2012.
Bestyrelsesmedlem Karen Lærkesen ønsker ikke genvalg, nt't medlem skal vælges til201l.
Suppleant Lars Vaming er valgt til 2011.

10. Valg afrevisor: Poul Møller Christensen er valgt til 2011.
Revisorsuppleant Kim Christensen er påvalg til 2012.

11. Eventuelt.

Werner indl€dte med at byde medlemmerne velkommen

Valg afdirigent
Dagsorden

l. Valg af dirigent.
Werner opfordrcde et af medlemmerne til at melde sig og Finn Storgaard tog imod opfordringen,
Finn konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt ji vedtægteme.

2. Formandensberetning.
Der er firndet en løsning med 2 medlemmer som har haft udgifter til vedligehold af koldvandsstrengen.

Det er iht. tilkendegivelseme lia den ekstraordinære generalforsarnlin g den 12/5-2009

Best).relsen har kun haft emner til behandling som omtales under de kommende punkter- Formanden vil
dog gerne benytte lejligheden til at takke sommerfest udvalget for dercs arbejde. Det var en rigtig
hyggelig fest som forhåbentlig gentages i 2010.

Snerydningen har været en succes iå(.

Der var ikke kommentar til beretningen.
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3. KasserereDs regnskab og budget
Kjeld gennemgik regnskab og budget. Der var ingen bemærkninger

4. Snerydning: bemærk inger om sæsonens snerydning.
Snerydningsaftalen har værct en succes i år. Der blev ryddet rigtig godt vinterforholdene taget i
betragtning. Desvæne havde de andre gru dejerforeninger ikke samme gode rydning, hvilket var
stærkt medvirkende til, at vi i flere omgange måtte undvære skmldespandstømning. Økonomien, her
anbefaler besryrelse , at der igen fiorsøges at lave en aftale med Store Vigerslevgård.

5. Vejvedligeholdelse/reparationer.
Der er repareret et hjøme, som har ået et ekstra solidt lag asfalt lagt på. Hjørnet holder stadig og vi
vil fiemover bede reparatøren om at udføre arbejdet på samme vis, trods at det er noget dyrere. Men
bestyrelsen vurderer, at det er det rigtigste på lang sigt.

6. Vejfest: kommentarertil 50 års arangementet skal det gentages?

Det blev en meget fin fest, mange deltagere, god musik og en hyggelig stemning. Kaj og Anni på

Vangs Alle fik årets nabopris. Forsamlingen opfordrede til at festudvalget ville arrangerc en
tilsvarende i år. Bestt relsen har i budgettet foreslået afsat nidler (dog ikke helt det sarnme som
sidste år). Festudlalget synes også selv, at det var gået fint og fortsætter geme med at arbejde med
muligheden igen i år. Festudvalget er: (ønsker flere at deltage er de velkomne)
Julie Vangs Alle 14

Maria Vargs AIle 26
Karen 1.jørnelunds Alle 38
Susanne Vangs Alle 20

7. Kontingent - der regnes med uændret kontingent, kr.400 pr. halvår.
Forsamlingen tilsluttede sig et uændret kontingent

8. Indkomne forslag.
Der var et forslag om få hastigheds reguleret på Heldbovej. Wemer forklarede, at flere muligheder,
vejbump, cikaner mv. tidligere er afvist af kommunen og politiet. Bcstyrelsen vil dog forsøge at søge
om 30 krn/t om muligt. Der er også problemer omkring parkeringen som besg'relsen kan søge

løsninger på-

9. Valg af bestyrelse: der er hele 3 bestyrclsesmedlemmer på valg.
Kasserer Kjeld Uhland ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Poul Møller Christensen til posten

til2012.
Bestyrelsesmedlem Niels Kolding kan g€nvælges til 2012.
Bestyrelsesmedlem Karen Lærkesen ønsker ikke genvalg, n],t medlem skal vælges til20l L

Niels Kolding 'tjømelunds Alle 36 blev genvalgt til 2012
Mada østergaard Vangs Alle 26 blev n].r'algt til 2011

Julie Vangs Alle l4 blev valgt som suppleant til 2012

I 0. Poul Møller Christensen Prisholmvej 60 blev valgt til kasserer til 20 12

Valg afrevisor: Kjeld Uhland er valgt tiI2012.
Revisorsuppleant Kim Christensen er valgt til20l2.
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11. Eventuelt.

Flere medlemmer har været i dialog med kommunen om manglende affalds alhentning elier at der er
skiftet firma hos kommunen. Bestyrelsen følger det hos bl,a Torben Vangs Alle 24.

Bestyrelsen blev opfordret til at der bliver udføt vejreparation på Prisholmvej og at der tages
kontak til kommunen for deres del afvejen. Vintervejret har efterladt store huller. Bestyrelsen
tilkendegav at den vil følge det op snarest.

Niels opfordrede til at flere bmgte foreningens bjemmeside (u.Lw€jllqlflboJælfg9 !!t) Her kan der
gives link til gode handværkere, gode steder at besøge og alt muligt, som alle kan have brug
for/glæde af. Så send endelig en mail til (gl:bqE!b9y3e!gg1@ql!CEl!9Eelg4l&) og det vil blive
lagt op på siden.

Wemer takkede for et godt møde og det aftaltes at 1 . møde for den nye bestyrelse er den I 0/5-20 I 0

Valby den 10/5-2010

VJ. ScWv Ct-+'^/\'" ,
Fomand Wemer Scram


