Grundejerforeningen Valhalle, Galten
http://www.valhalle.dk

Galten 2020 02 17 HHL

Referat af bestyrelsesmøde 2020 02 17
Deltagere: Hans Henrik Lausen, Jakob Tejs Buhl, Lone Axelsen, Niels Erik Jehøj-Krogager og Martin
Frandsen.
Emner behandlet på mødet:
1. Generalforsamling. Herunder
a. Fastlæggelse af dagsorden til indkaldelse
b. Udsendelse af dagsorden
c. Indryk i lokal avisen
d. Indkøb til generalforsamlingen
2. Kalender for 2020
3. Træerne på Østergaardsstien
4. Bålsted og træerne på fællesområdet
5. Græsslåning på fællesområderne
6. Mail-alias

1. Generalforsamling
Dagsorden:
- Dagsorden: Ingen andre punkter end dem fra vedtægterne.
- Udsendelse af dagsorden udsendes med mailer lite. Ansvarlig: Niels-Erik (udsendes som
en del af en introduktion til Martin og Jakob i brugen af Mailer-Lite).
- Indryk i lokalavisen (Galten Folkeblad). Skal gøres senest 2 uger før generalforsamlingen.
Ansvarlig: Lone.
- Indkøb til genralforsamling. Der skal indkøbes lidt vin, øl, sodavand og slik. Forventet
fremøde er 15 -20 personer. Ansvarlig Martin.

2. Kalender
HHL foreslog, at datoer for bestyrelsens kommende møder og arrangementer i 2020 blev fastlagt.
Der var enighed om følgende datoer:
- Generalforsamling: Onsdag d. 25 Marts
- Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 16 April
(Afholdes hos Martin)
- Arbejdsdag:
Lørdag d. 2. Maj
- Bestyrelesmøde: Onsdag d. 3. Juni
(Afholdes hos Lone)
- Skt. Hans
Tirsdag d. 23 Juni
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3. Østergaardsstien
Orientering fra HHL. Der er blevet skrevet til kommunen ad flere omgang. Det er desværre meget
svært at komme igennem eller få et entydigt svar. Der fortsættes med at kontakte kommunen
med henblik på at få beskåret træerne lags østergardsstien. Ansvarlig: HHL

4. Bålsted og beskæring af træer
Der var enighed om, at der skal etableres et bålsted på fællesarealet. Der er tidligere blevet
indhentet et tilbud fra EMJ. Tilbuddet omfatter en cirkel med en diameter på 4 meter, lavet med
chaussesten, som er gravet ned, så cirklen er i samme plan som græsset. Tilbuddet var på 20.000,kr. Placeringen af bålstedet skal være et sted i den sydlige ende af fællesarealet. Den præcise
placering laves med henblik på, at bålstedet flyttes væk fra bevoksning og samtidig giver mulighed
for placering af et shelter i umiddelbar nærhed. Ansvarlig for placering: Lone og Niels-Erik.
Det gamle tilbud fra EMJ skal opdateres og når bålstedets placeringen er kendt, skal det sættes i
gang. Ansvarlig: HHL
Det blev foreslået, at der kunne rejses et shelter ved siden af bålstedet på fællesarealet. Dette vil
først være relevant til næste år. Medlemmerne skal dog orienteres om denne plan ved dette års
generalforsamling. Ansvarlig: HHL
Der startes ikke noget op vdr. beskæring af træer. Punktet tages op på generalforsamlingen, hvor
medlemmerne bedes give feedback, såfremt nogle af de store træer generer dem. Ansvarlig: HHL

5. Græsslåning
En af de største poster i regnskabet er udgifterne til græsslåning, som i dag varetages af OK
Nygaard. Der var enighed om at få indhentet et tilbud fra EMJ. Ansvarlig: HHL

6. Mail alias
Jakob og Martin modtager ikke mails sendt til bestyrelsen@valhalle.dk. Det skal undersøges
hvorfor. Niels Erik prøver at udsende en test mail og følger op med Jakob og Martin. Ansvarlig:
Niels Erik, Jakob og Martin
Martin fremsender den e-mail adresse som han ønsker at vi fremadrettet benytter, når der skrives
direkte til ham. Ansvarlig: Martin
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7. Dræn fra fællesareal til kloak på Thorsvej.
Store mængder vand fra fællesområdet bliver dræned hend over Thorsvej (Det nord-vestlige
hjørne af fællesarealet). Vandet løber hend over vejen i perioder på flere døgn, når der har været
kraftig regn. De gange, hvor der efterfølgende har været frost, har der været meget glat. Foruden
riskoen ved at falde, så skaber de store mængder vand der drænes fra fællesarealet på dette sted
også problemer for ejerne på Thorsvej, som oplever at deres have meget yderst sumpet i
vinterperioden.
Problemet kan muligvis afhjælpes ved at lave et dræn i den nordlige ende af fællesområdet, som
så skal forbindes under vejen til kloakken på den modsatte side på Thorsvej. Sådanne et dræn
kunne evt. etableres i forbindelse med den kommende kloakseparering. Der skal tages kontakt til
kommunen for at undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere drænet, samt for at høre
hvilke planer kommunenen har for kloaksepareringen. Ansvarlig: Jakob

8. Fjernelse af net Næste møde
Der er nogle børn, der har forsøgt at lave en hule i et af de store træer på bakken på
fællesområdet. Her er bla. et net fra en af sandkasserne blevet brugt. Hulen/nettet virker skrøbelig
og bør fjernes. Ansvarlig: Martin

9. Intro til Mailer-lite og Hjemmesiden
Niels Erik giver introduktion til Jakob og Martin vdr. brug af MailerLite, samt adgang og opdatering
af hjemmesiden. Ansvarlig: Niels-Erik, Jakob og Martin.

10. Skt Hans
Til generalforsamlingen skal medlemmerne orienteres om, at vi planlægger at rykke
starttidspunktet frem. Dette er med henblik på at gøre Skt. Hans mere tilgængelig for børnefamilierne. Skt. Hans kan evt. afholdes sådan, at folk opfordres til at tage stole, et tæppe og egen
mad med. Grundejerforeningen vil forsat være vært for en pølse + brød. Ansvarlig: HHL.

Referent,
HHL
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