Grundejerforeningen Valhalle
www.valhalle.dk

Referat af generalforsamling i

Grundejerforeningen Valhalle
mandag 20. marts 2019 i Biohuset i Galten
Deltagere: Der deltog 10, heraf 4 fra bestyrelsen.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent;
2. Bestyrelsens beretning for 2018;
3. Regnskab for 2018;
4. Valg af bestyrelse;
5. Valg af revisor;
6. Behandling af indkomne forslag;
7. Fastsættelse af budget og kontingent for 2020;
8. Eventuelt.
1. Valg af dirigent:
Hans Henrik Lausen (HHL) blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2018
HHL berettede om bestyrelsens arbejde i 2018:
● Legetårn blev færdigt midt i april, og lidt om processen.
● På grøn dag d. 5. maj blev der fjernet rester fra monteringen. Fodboldmål blev
fjernet. Der blev blev trimmet buske og fejet.
Der blev også plantet 6 frugttræer til fri afbenyttelse. Placeringen og art kan ses ved
at gå ind på http://www.valhalle.dk/kort og klikke på menu og markere “Frugttræer”.
● Ved årets Skt. Hans aften, var der som bekendt afbrændingsforbud, men det blev en
hyggelig aften også uden bål.
● Der skal nok beskæres og fælles løbende. For blot en uge siden blev træerne
omkring den tilgroede lygtepæl ved det grønne område ud mod Thorsvej fældet.
● Vi vil gerne gøre noget mere ud af bålpladsen og har fået et tilbud på en
brostensbelægning, også så der nemmere kan slås græs. Men det var dyrere end
forventet, så den ide er udskudt.
● Vi sendte en Invitation ud til borgermøde om indbrudssikring i Skanderborg
Kommune. Der deltog 2 fra bestyrelsen. Det var et godt arrangement, og et af
budskaberne var at godt naboskab er med til at forhindre indbrud.
Der er god inspiration på https://nabohjælp.dk . Nabohjælp har også en app til
mobilen, der kan hjælpe med at være opmærksomhed og feriehjælp i området.
● De stier der er på grundejerforeningens område bliver nu fejet 2 gange om året.
Kommentarer til beretningen:
● Det er ok med den eksisterende bålplads indtil videre.
● Ønske om fodboldmål på det grønne område.
● Hvad skal ske med den gamle rutsjebane? - Den er doneret til Bakketoppen.

●

Snak om hvornår der skal gøres noget ved de slidte fortovsfliser. Om man skal vente
på kloakseparering.

3. Regnskab for 2018:
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Alle har betalt kontingent.
Spørgsmål:
- Hvad dækker forsikringen? - Det bliver undersøgt.
4. Valg af bestyrelse:
Lone, Jens og Hans var på valg. Jens modtog ikke genvalg, Lone og Hans blev genvalgt og
Martin Frandsen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.
5. Valg af revisor:
Line og Morten genvælges.
6. Behandling af indkomne forslag:
Der er kommet et hul i asfalten på Thorvej. Hullet befinder sig på stamvejen og det er
således kommunen, der skal stå for udbedring af hullet. Bestyrelsen sørger for at gøre
kommunen opmærksom på hullet, så der er mulighed for at få det udbedret inden det bliver
større.
7. Fastsættelse af budget og kontingent for 2020:
Der er ikke var planlagt større investeringer i 2019, og der er ikke ønsker om ændringer af
det nuværende kontingent på 1000 kr./år.
Det blev vedtaget.
8. Eventuelt:
● Der var ønske om at NaboHjælp skal markedsføres i grundejerforeningen.
● Sneglegift kan afhentes hos Lone.
● Der har været rottebesøg i området. Husk det skal anmeldes:
https://www.skanderborg.dk/borger/affald-kloak-og-miljoe/anmeld-rotter .
På denne hjemmeside er der også gode råd om forebyggelse.

