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Trolle Advokatfirma 
Vesterballevej 25 
Snoghøj 
7000 Fredericia 
Advokat Erik Heilesen 
j.nr. 20-110435-IS         

REFERAT   

Den 5. februar 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Grejsdalens Grundejerforening og An-
tenne Laug i Grejsdalens Fritidscenter med dagsorden ifølge vedtægterne.  

Der deltog 87 stemmeberettigede medlemmer.   

1. Valg af dirigent  

Til dirigent valgtes advokat Erik Heilesen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-
varslet og beslutningsdygtig.  

Som stemmetællere blev valg Bjarne Hansen og Henning Snedker.    

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år  
    til godkendelse  

Formanden afgav beretning om foreningens virksomhed i året, der var gået, ligesom formanden 
fortalte om bestyrelsens kommende planer.  

Medlemmerne havde lejlighed til at stille spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt.   

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse   

Kassereren aflagde regnskab for 2008 og redegjorde for de væsentligste indtægter og udgifter.  

Efter at medlemmerne havde haft lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet, blev dette god-
kendt.     
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4. Eventuelle forslag fra medlemmerne  

Dirigenten fremlage følgende indkomne forslag:  

a. Bestyrelsen havde stillet forslag om, at en modtaget kompensation fra Canal Digital indgik i 
den normale drift. 
Formanden begrundede forslaget og flere medlemmer kommenterede forslaget. 
Forslaget blev vedtaget.  

b. Kenneth Rotvig Dupont havde stiller forslag om, at man gik tilbage til det gamle system 
Han motiverede selv sit forslag, der gav anledning til en del debat. 
Forslaget blev forkastet af generalforsamlingen.  

c. Claus Ladegaard og 5 andre medlemmer havde stillet forslag om, at man opsiger samar-
bejdet med Canal Digital og forhandler en bedre løsning. 
En af forslagsstillerne motiverede forslaget, som også gav anledning til en længere debat. 
Forslaget blev forkastet af generalforsamlingen.  

d. Claus Ladegaard og 5 andre medlemmer havde stillet forslag om, at foreningen bliver med-
lem i FDA. 
Formanden redegjorde nærmere for, at bestyrelsen løbende havde muligheden under 
overvejelse, men at man ikke så nogen fordele ved et medlemskab på nuværende tids-
punkt. 
Forslagsstillerne var tilfreds med svaret og ønskede ikke forslaget under afstemning.    

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår  

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2009 samt forslag til kontingent.  

Medlemmerne havde lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter begge forslag blev vedtaget.    

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Tommy Kristensen, Boye Andreasen, Helge Bardram og Jørgen Meier blev genvalgt som bestyrel-
sesmedlemmer, mens Poul Wegner og John Melin blev genvalgt som suppleanter.    

7. Valg af revisor og revisorsuppleant   

Arne Kristensen og Ole Knudsen blev genvalgt som revisorer, mens Peter Wriedt blev genvalgt 
som revisorsuppleant.    

8. Eventuelt  

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet, ligesom han takkede generalforsamlingen og 
dirigenten. 
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Som dirigent:    

Erik Heilesen    


