
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod 

Onsdag den 3. maj 2017 19:30 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

 

Som dirigent blev valgt Peter Løgstrup. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og erklærede 

generalforsamlingen som beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

Som stemmevælgere blev Peter Hvidbjerg og Martin Jensen valgt. 

 

3. Registrering af fuldmagter og opgørelse af antal stemmer pr. husstand. 

 

Formanden oplyste, at der er registreret 45 stemmer inklusiv fuldmagter. Dirigenten 

konstaterede, at der derfor tilstrækkelig repræsentation til at træffe beslutninger med 

kvalificeret flertal. 

 

4. Beslutning om renovering af vejbelægningen på Saltøvej og Valløvej. 

 

Ole Bertelsen redegjorde for renoveringen af vejen for 10 år siden, herunder 1- og 5 års 

gennemgangen. Den faglige vurdering tilsiger, at af hensyn til holdbarheden bør der 

lægges ny belægning på nu, inden belægningen forværres yderligere. 

 

Ole redegjorde for forskellen mellem de indhentede tilbud. 

 

Ole oplyste om beholdningen i vejpuljen samt om forventningen om, at kommunen 

betaler for belægningen til vendepladsen, som er kommunens område. Der er endnu ikke 

kommet tilsagn herom. 

 

På spørgsmål herom oplyste Ole, at huller i vejen vil blive opfyldt forud for påførelse af 

belægningen. Deciderede lunker kan næppe afhjælpes fuldstændig. 

 

Bestyrelsen anbefaler tilbuddet fra NCC, da dette er billigst og tilbuddene er ens. 

 

Ole påpegede vigtigheden af, at alle biler og andre hindringer fjernes fra begge veje, idet 

hvis NCC skal komme igen på grund af forhindringer, udløses der en ekstra betaling på 

anslået 10.000 kr. 

 

På forespørgsel herom oplyste Ole, at NCC vil tage en runde for at vurdere, i hvilket 

omfang lunkerne kan udbedres. Ole deltager i dette. 



 

Herefter blev der uddelt stemmesedler, 45 i alt og der blev stemt. 

 

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen for optælling af stemmerne. 

 

Stemmeoptællingen viste, at der var 43 for og 2 stemmer mod forslaget. Bestyrelsens 

forslag var blev således godkendt, og bestyrelsen vil iværksætte arbejdet i samråd med 

NCC. 

 

5. Eventuelt. 

 

Ole bad om, at de ejere som har lunker (med vand), sender et billede af lunken til 

brug for gennemgangen sammen med NCC. 

 

 

                Formand:   Tamer Topcu                                                       Dirigent: Peter Løgstrup  

   


