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Referat af bestyrelsesmøde 2018 10 08
Deltagere: Hans Henrik Lausen, Jakob Tejs Buhl, Lone Axelsen, Niels Erik Jehøj-Krogager og Jens
Møller Andersen (ref.).
Emner behandlet på mødet:
1. Fejning af stier;
2. Bålsted;
3. Beskæring af træer;
4. Boldspilsmål;
5. Legetårn;
6. Hjemmeside;
7. Veje: Snerydning og fartdæmpning;
8. Nabohjælp.
1. Fejning af stier
Der er indgået aftale med OK om fejning af Valhalles stier.
2. Bålsted
HHL har indhentet tilbud om fjernelse af nuværende bålsted og etablering af nyt. Der var enighed
om, at tilbuddet på fjernelse (6.000 kr.) var for dyrt, og at vi selv klarer dette på arbejdsdagen i
2019. Beslutning om etablering et nyt brostensbelagt bålsted (vi har et tilbud på 20.000 kr.) blev
udskudt til efter beskæring/fældning af træer.
3 Beskæring af træer
Det planlægges at beskære/fælde træer i løbet af den kommende vinter, både træer langs
vestsiden af fællesarealet store træer på den øvrige del af fællesarealet.
Bestyrelsen vurderer behovet ved en fælles besigtigelse lørdag 13. oktober kl. 10.
4. Boldspilsmål
Bestyrelsen besluttede at opstille 2 nye boldspilsmål. Der var enighed om let flytbare mål ca. i
håndboldmål størrelse. HHL har tilbud på ca. 5.000 kr. pr. stk. og køber dem til levering inden
arbejdsdag i 2019.
5. Legetårn
Bauhaus har udbedret mangler ved legetårn. Der er måske flere, mindre betydende skønhedsfejl,
men bestyrelsen var enig om ikke at fortage sig yderligere desangående.
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Bestyrelsen fandt ikke, at brædderne omkring de små sandkasser i legetårnet var
hensigtsmæssige. Der var enighed om at bruge disse brædder til at lave en ”købmandsbutik”
under et af tårnene på arbejdsdagen i 2019.
Herudover besluttedes at give den gamle metal rutchebane bort (HHL og JTB) og at købe noget
egnet og solidt sandkasselegetøj i plastic (JTB).
6. Hjemmeside
HHL fremviste et hensigtsmæssigt ”ejendomsskema”, som uploades under ”ejendomsmægler”.
NEJK foreslog, at ændre Valhalle hjemmesiden, således at de seneste og mest aktuelle
dokumenter blev vist først. NEJH undersøger, hvordan det hensigtsmæssigt kan gøres.
7. Veje: Snerydning og fartdæmpning
Der blev på generalforsamlingen ytret utilfredshed med snerydningen bl.a. på kommunevejen
Odinsvej. Løsninger er at ringe til Skanderborg Kommune, når der ligger for meget sne på
kommunens veje. Det vil være logisk, at lodsejere selv kontakter kommunen, men
grundejerforeningen kan også gøre det.
JTB orienterede om, at der ofte køres for hurtigt på Lokesvej. Det vedtoges, at JTB køber et ”Børn
på vejen” skilt og sætter det op ved indkørslen til Lokesvej. Det kan også være ønskeligt at sætte
skilt op ved Odinsvej, Frejasvej og Thorsvej.
8. Nabohjælp
LA rejste spørgsmålet, om Valhalle skulle søge at mindske omfanget af indbrud gennem det
såkaldte ”Nabohjælp”. LA søger yderligere oplysninger om ”Nabohjælp” hos det relevante
forsikringsselskab.
9. Næste møde
Der blev ikke fastsat tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
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