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Husk Lysets generalforsamling  
tirsdag den 27. oktober kl. 19!  
Se bag i bladet.                   
 
 

Kære Naboer, 
 
Endnu en bøn om en lokal ”sponsor”…  
 
Måske du er redningen, så vi kan blive ved 
med at udkomme på papir? Et blad som dette 
er på 12 A4-sider printet på A3-papir i 150 
eksemplarer. Det giver i alt 1.800 A4-sider. 
 
En masser kontorer har i dag en maskine, der 
kan printe i ”brochure-format” og i én enkelt 
arbejdsgang også hæfte og false. Måske vi 
kan få printet den vej, eventuelt ved at vi 
betaler papirer, eller noget i den stil? Det ville 
være fantastisk! 
 
Kontakt Helge R. Olesen, hvis du kan ”trylle”. 
 

Redaktionen 
  

 

September 2015 

   



SOMMERFESTEN 2015 
Billeder af Helge Rørdam Olesen   
 
I år landede festen på en dejlig varm dag og 
skøn sen-sommerdag. 
 
Regn og torden ramte andre steder i landet, 
men i Valby forblev det tørvejr indtil 23-tiden. 
 
Traditionen tro blev der også afholdt en 
kagekonkurrence med to præmier: En 
præmie for flotteste udseende og en præmie 
for bedste smag.  
 
I 2015 var det en imponerende gengivelse af 
Steenbergsvej, der vandt præmien for det 
flotteste udseende, mens præmien for kagen 
med den bedste smag gik til en chokolade-
mokka-valnødde-kage. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

STAKITTERNE VENDER TILBAGE! 
 
Det hænder, at de gode gamle huse bliver 
renoveret efter alle kunstens regler, og flere 
steder bliver der endda brugt både kræfter og 
penge på at genskabe de originale stakitter. 
 
 
Det er en glæde at opdage nye tiltag, for det 
er med til at forskønne vort nabolag og  
herlighedsværdierne stiger betragteligt. 
  
I sommerens løb har sidste års nye stakitter 
fået mailing, samtidig med at der er opsat 
flere nye stakitter - senest på Carl Langesvej 
11 og Steenbergsvej 16. 
 
Vi takker og glæder os til endnu flere … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Husk kontingent 2015 
 
Har du husket at få betalt kontingent til 
Grundejerforeningen for 2015? (Alt er OK, 
hvis du ikke har fået en seddel i din 
postkasse for nylig.) 
 
Foreningens bankkonto:  
Reg. nr. 1551 
Konto 0006145698 
 
Betaling kan også ske via MobilePay til: 
22 74 63 64 
Nicolai Pipper. 
 
 
Husk at anføre vejnavn og husnummer til 
registrering af indbetaler. 
 
 
Kontingentet er 300,- kr. pr. år pr. 
husstand, dog 100,- kr. for pensionister. 
 
 



Nye beholdere på vej 
Klip fra www.kk.dk/affald 
 
Op mod 20.000 villaer og rækkehuse vil i 
løbet af et år kunne sortere hård plast, metal, 
småt pap og bioaffald. 
 
Københavnerne vil rigtig gerne sortere 
deres affald, men det skal være nemt.  
 
Derfor er det nu beboerne i villaer og 
rækkehuse, der får adgang til at sortere 
mere affald lige ude for døren. Fra juli 
2015 og et år frem vil der blive leveret 
op til 60.000 nye beholdere bydelsvis.  
 
Beholderen til hård plast og metal er 
obligatorisk, mens dem til henholdsvis 
bio og pap er frivillige og kræver  
 
 
 
 

tilmelding. Østerbro er den første bydel, 
men se hvornår tilmeldingen åbner i 
resten af byen i udrulningsplanen.  
 
Er du i tvivl om hvordan du skal indrette 
en plads til flere beholdere hjemme hos 
dig så kan du kigge på retningslinjerne 
for Husholdningsaffald under generelle 
forhold.  
 
Mangler du inspiration til sortering i 
køkken, entré eller bryggers kan du 
kigge påwww.dinsortering.dk  
 
 
 
PS 
Opslag på hjemmesiden fortæller, at vi Valby 
skal have de nye beholdere leveret fra august 
2015 og fremefter.  
 
 
 
 
 
 
  

 



Valbys hyggeligste loppemarked 
blev en succes – igen 
 
Årets loppemarked i Lyset blev en rigtig dejlig 
dag med solskin, mange mennesker, god 
stemning og penge i kassen.  
 
Tak til alle jer der opsatte en stand og bidrog 
med mad og kage til den fælles bod. Og ikke 
mindst tak til alle jer, der havde taget 
spendérbukserne på. 
 
Der var omkring 20 stande og gang i Steins 
Plads. Lysets fælles loppemarkedsstand og 
Café Lyset-boden tjente i alt 3.683,- kr. som i 
år blev doneret til Unicef.  
 
Vi glæder os allerede til næste år, hvor 
fællesboden finder en ny god sag at støtte ☺  
 
Mange hilsner fra  
Jeres loppemarkedsudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   



 
 



Hulmursisolering 
Af Helge Rørdam Olesen  

Lysets huse er bygget længe før nogen 
tænkte på hulmursisolering, så man kan 
ikke isolere med lige så godt resultat som 
på nye huse. Alligevel er det umagen 
værd at overveje hulmursisolering, hvis 
huset ikke allerede er hulmursisoleret. 

På Lysets websider finder du information 
om hulmursisolering - herunder links til 
håndværkere, der har udført 
hulmursisolering i Lyset 
 
.De følgende figurer viser omtrentligt, 
hvor der er hulmur i husene i Lyset. 
 

Vær opmærksom på, at der er mange 
faste bindere (mursten, der binder 
ydermur og indermur sammen) 
 
Figurerne er: 
Grundplan af stueplan 
Grundplan af 1. sal 
(På 2. sal er der ikke hulmur.) 
Tegningen er den originale fra 1913. 
 
Billederne er af de 4 sider af et hus. Hvis 
man kigger godt efter, kan man se de 
huller, der er boret til hulmursisolering. Se 
også http://www.lyset-i-
valby.dk/Istand/Hulmur/Hulmur.htm  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

http://www.lyset-i-valby.dk/Istand/Hulmur/Hulmur.htm
http://www.lyset-i-valby.dk/Istand/Hulmur/Hulmur.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalforsamling for Grundejerforeningen Lyset  
 
TID 
Tirsdag den 27. oktober 2015 
Klokken 19:00 – 21.00  
 
STED 
Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108, 2500 Valby 
 

Bestyrelsens forslag til dagsorden 
 
Formalia 
1. Valg af op til 2 dirigenter  
2. Vedtagelse af dagsorden  
3. Valg af referent  
4. Godkendelse af referat Find referatet her: www.lyset‐i‐valby.dk/GenForsaml/GEN14.pdf  
 
Behandling af foreningens aktiviteter i 2014/5 
5. Formandens beretning Aktivitet i bestyrelsen og foreningen  
6. Kassereren aflægger regnskab. 
7. Beretning fra nedsatte udvalg.  
7.1 Forskønnelsesudvalg vedr. kommunens forvaltning af vores bevarende lokalplan  
7.2 Festudvalg. Fastelavn og sommerfesten  
7.3 Bladudvalg. Lysavisen og jubilæumsskriftet 
7.4 Bæredygtighedsudvalg. Loppemarked 
 
Valg og beslutningerne for foreningen i 2015/6 
8. Valg til bestyrelse og udvalg  
Kasserer, sekretær, 2. revisor og revisor-suppleant vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted 
9. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
9.1 Årlig bevilling på 7.000 kr. til dækning af Lysavisens trykkeomkostninger  
9.2 Nyt cykeludvalg til planlægning af årligt cykelværksted og -skole, med budget på 2.500 kr. 
9.3 Nyt vejudvalg til at arbejde for 30 km zone i hele Lyset, ensrettet på Steenbergsvej og evt. 
flere chikaner 
10. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år. Budget 2016  
11. Vedtagelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent på 300 kr. 
12. Eventuelt 
 
 
Forslag til behandling under pkt. 9 kan sendes til formanden senest d. 13.10.2015. Revideret 
dagsorden og eventuelle tilhørende dokumenter vil blive uploadet på Lysets hjemmeside den 
19.10.2015.  
 
Er husstanden forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der afgives fuldmagt til enten 
bestyrelsen eller andet medlem. Bestyrelsen vil gerne opfordre at denne mulighed benyttes, så 
vi kan sikre, at  generalforsamlingen er beslutningsdygtig.  
Blanket til fuldmagt kan findes her: http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Fuldmagt.pdf 
Bestyrelsens sammensætning kan ses på http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm 
 
Med venlig hilsen  
Niels Ulrik Friis, formand for Grundejerforeningen Lyset, Fengersvej 21, 2500 Valby.  
E-mail: nielsulrikfriis@hotmail.com Mobil: 31 26 80 26. 



Budgetforslag for budget 2015-2016

Bestyrelsens forslag til budget for 2015-2016.
Endvidere vises kolonner med budget 2014-2015 og regnskab 2013-2014. 
Regnskabet for 2014-2015 er endnu ikke afsluttet.

Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 Regnskab 2013/2014
Indtægter
Kontingent 25.500 25.500 8.000
Gebyr fra ejendomsmæglere 1.500 1.500 600
Diverse 0 0 140
Indtægter ialt 27.000 27.000 8.740

Udgifter
Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsens dispositionsramme 7.000 8.000 554
Trykning af Lysavisen 7.000 0 0
Fastelavn 2.500 3.500 2.313
Cykelværksted 2.500 0 0
Loppemarked 1.000 5.000 1.269
Sommerfest 2.500 3.500 0
Generalforsamling 500 0 0
Bestyrelse og udvalg ialt 23.000 20.000 4.136

Administration
Kontor 500 500 0
Hjemmeside 1.000 1.000 705
Kontigent Landforening 3.500 3.500 3.130
Møder 1.000 1.000 0
Bank 1.000 1.000 600
Administration ialt 7.000 7.000 4.435

Særlige aktiviteter
Forskønnelsesudvalg 30.000 30.000 0
Genoptryk af 100års-bogen 0 15.000 0
Særlige aktiviteter ialt 30.000 45.000 0

Udgifter ialt 60.000 72.000 8.571

Balance -33.000 -45.000 169

Beholdning 12.387 22.337 67.337



 

Adresseliste for udvalg og bestyrelse i Lyset 
 
Specielt for den elektroniske udgave af Lysavisen: 
Her er ingen adresseliste. 
 
Se i stedet  
 http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm  
På internettet findes kun få e-mail-adresser (for at undgå spam). 
 
 
Se den trykte Lysavis for en adresseliste, som inkluderer e-mail-adresser for udvalgene. 

http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm
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