
Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod 

      

Bestyrelsesmøde mandag den 7. januar 2019 kl. 19:00 hos Tamer. 

Forslag til dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af generalforsamling. Regnskab 2018, budget 2020. 

 

Tamer udarbejder beretningen og sender til bestyrelsen for gennemgang. 

 

Andras, Tamer og Glenn er på valg. Alle tre er indstillet på at genopstille, hvis ikke der er 

andre interesserede. 

 

Vedrørende afholdelse af generalforsamlingen blev det besluttet at gå tilbage til 

Højrupgård og spørger, om der er en præference i forhold til afholdelsessted. Dette 

kommer på dagsordenen. 

 

Michael gennemgik regnskabet for 2018 og budgettet for 2020. 

 

Kasper har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen. Vi lægger op til, at der bliver valgt en 

ny næstformand for Kasper, som bor på Valløvej, så Glenn kan fortsætte som suppleant. 

Hvis ikke der kan vælges en repræsentant fra Valløvej, indtræder Glenn som 

næstformand, og der vælges en ny suppleant. 

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 5. marts på Højrupgård kl. 19-21. 

 

3. Opkrævning af kontingent for 2019, 400 kr. 

 

Kontingentets størrelse fastholdes. 

 

4. Skifte bank. Se Bilag 1. 

 

Michael undersøger med Jyske Bank, om de kan matche det tilbud, vi har fået fra Danske 

Bank. Herefter tager bestyrelsen stilling til, om det giver mening at skifte bank, idet der 



nok vil komme en række synspunkter vedrørende et muligt skift til Dansk Bank på grund 

af banken sag i Estland. 

 

5. Hjemmeside, status ved Tamer.  

 

Tamer gav en status for aktiviteterne på hjemmesiden. Invitationen til den afholdte 

gløggaften vil blive lagt op. 

 

6. Snerydning, Forstranden, vedligeholdelse grus rabatter m.m.  

 

Mulighederne for at få en ekstern leverandør til at rydde vejene for sne mod betaling blev 

drøftet. Det blev besluttet at tage dette spørgsmål med som et dagsordenspunkt på 

generalforsamlingen. 

 

7. Vallensbæk kommune m.m. 

• Strandparken – Borgermøde 9. maj 2018. Link 

• ”Grønt byliv med central beliggenhed”- workshop den 20. juni 2018. Link 

• Udvikling af Strandparken – møde med Tina Aalund, Center for Teknik 26. 

oktober 2018. Referatet fra mødet er sendt til bestyrelsen. Link 

• Dialogmøde i Vallensbæk kommune 5. december 2018. Link 

 

Tamer orienterer om disse punkter på generalforsamlingen som led i sin beretning. 

 

8. Vejfest/Fastelavn/Julehygge. 

 

Bestyrelsen vil gerne støtte, at der bliver holdt en vejfest til sommer for at markere, at 

foreningen fylder 85 år. Men det forudsætter, at nogen vil drive initiativet, hvilket vil blive 

efterspurgt på generalforsamlingen. 

 

9. Observation af rotter i området 

 

Medlemmerne af bestyrelsen har ikke observeret nogen rotter. 

 

10. Indbrud.  

 

Der har været indbrud på Valløvej 7, 10 og 17 Saltøvej 16. Tamer sender en oversigt over 

indbruddene i Vallensbæk syd, som han har fået fra politiet. 

 

 

https://strandparken-kbh.dk/borgermoede-2018/
https://strandparken-kbh.dk/borgermoede-2018/
https://www.vallensbaek.dk/kommunen-politik/udviklingsstrategier/udviklingsstrategi
https://www.vallensbaek.dk/kommunen-politik/udviklingsstrategier/udviklingsstrategi
https://www.vallensbaek.dk/nyheder/service/minister-positiv-udvikling-i-strandparken
https://www.vallensbaek.dk/nyheder/service/minister-positiv-udvikling-i-strandparken
https://www.vallensbaek.dk/arrangementer/moeder/dialogmoede-med-grundejerforeningerne-omraade-syd
https://www.vallensbaek.dk/arrangementer/moeder/dialogmoede-med-grundejerforeningerne-omraade-syd


 

11. Ejendomme solgt. 

 

Valløvej 9 er solgt i 2017 og Saltøvej 14 i 2018. Tamer har været på besøg og budt dem 

velkommen til foreningen. 

 

12. Eventuelt. 

 

Der var ikke punkter til drøftelse. 


