Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaugs ordinære generalforsamling den 2 februar 2010 kl. 19.00
afholdt i Grejsdalshallen.
Ad dagsorden:
1. Formanden Tommy Kristensen bød velkommen til de fremmødte 48 medlemmer og bad om
forsalg til dirigent og oplyste, at bestyrelsen ville foreslå Jan Jensen. Der var ikke andre forsalg og
Jan Jensen blev valgt. Derefter valgtes 2 stemmeoptæller. Arne Kristensen og Bjarne Steen valgtes.
2. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til
formanden Tommy Kristensen, der orienterede om foreningens arbejde i det forløbne år. Det har
været et særdeles travlt år med mange møder om programudbud og foreningernes muligheder.
Årsagen er, at Via Sat i efteråret meddelte os og mange andre foreninger med Canal Digitals
programpakker, at vi skulle indgå en kontrakt med Via Sat, i modsat fald ville der blive ”sort
Skærm” på TV 3 – 3+ og TV 3 Puls. Der var ingen andre muligheder, og da 3 og 3+ var blandt
topønskerne hos vore medlemmer ved sidste afstemning, valgte bestyrelsen at indgå aftale med
Via Sat. Vi havde sikret os en fortrydelsesret, men programmerne er nu optaget i Family Mix
konceptet sammen med andre af Via Sat`s programmer, så medlemmerne der har kontrakt med
Canal Digital nu også kan tilvælge programmer fra Via Sat. De tre programmer vil medføre en
prisstigning hos Canal Digital, der har varslet en sådan stigning. Antenneforeningen driver som
bekendt selv foreningens grundpakke med 15 kanalpladser samt radiokanaler. Denne løsning vil
efter en godkendt stigning koste 755 kr. pr. år. De medlemmer, der har ønsket flere kanaler m.v. ,
har selv tegnet kontrakt med Canal Digital om Family Mix samt internet og IP telefoni. Foreningen
har nu overtaget antenneanlæget i Hornstrup, der af Jerlev Radio bringes up to date, så der også
her er et a`jourført anlæg. Bestyrelsen foretager løbende investeringer i vort anlæg, så vi hele tiden
har et godt anlæg. Meget udføres via vor servicekontrakt og er omfattet af denne. Men det er med
jævne mellemrum nødvendigt at forny kabler med videre for at leve op til tidens krav. Det koster
penge, men vi sparer op og har en rimelig god økonomi til imødegåelse af sådanne udgifter.
I grundejerafdelingen har vi behandlet forskellige klager over bl.a. bevoksning, der hænger ud over
vej eller skjuler gadebelysning. Vi henviser til Teknisk Udvalgs vejledning herom og opfordrer
grundejerne til at være opmærksom herpå. Foreningen var medvirkende til Sct. Hans bål på engen
ved Hammerværket. Der var stor tilslutning, og det blev en god fest specielt for børnene. Også
juletræsfesten blev igen særdeles vellykket med god opbakning fra vore sponsorer og veludført
arbejde fra vort arrangementsudvalg. Årets store emne har været videreførelse af cyklestiprojektet.
Sindene kom i kog, da man sidste sommer renoverede fortovs-og vejbelægningsstrækningen fra
Hornstrupsvej til Bøgeagervej uden at etablere cykelsti.Vi gjorde omgående indsigelse mod dette,
men Tekn. Forvaltning hos Vejle Kommune, henviste til manglende midler på budgettet. Vi mente,
at den lille merpris for en tiltrængt forbedring af specielt børnenes sikkerhed burde kunne klares,
men det lykkedes som bekendt ikke. Tommy K. gav derefter ordet til Boye Andreasen, der
orienterede om bestyrelsens arbejde for at få gang i det tidligere udarbejdede projekt for
cyklestietablering i Grejsdalen. I 2009 åbnede regeringen og forligspartierne en mulighed for
opnåelse af tilskud til sikring af cyklistforholdene specielt for skolevejstrækninger. Vejle Kommune
opnåede tilskud herfra og har lovet, at der kommer en forlængelse af det allerede udførte.
Bestyrelsen har påpeget, at en videreførelse fra Kongsvej til Aakjærsvej bør nye fremme.

Man kan med denne udbygning benytte Ny Grejsdalsvej til det eksisterende cykelstisystem i byen
og dermed slippe for den resterende strækning ad Grejsdalsvej, der er præget af parkerede biler og
særdeles usikre forhold for færdsel med cykel til byen. Vi holder tæt kontakt til Teknisk Udvalg og
håber på en snarlig afklaring af mulighederne til gavn for cyklisterne og specielt skolebørn.
Tommy afrundede sin beretning, der efter nogle spørgsmål fra deltagerne blev enstemmigt
godkendt.
3. Kasserer Jan Olsen aflagde regnskabet der udviste et overskud på kr. 252.512 kr. Resultatet er
påvirket at en programafgiftsregulering fra 2008 på kr. 128.6l0, som foreningen opnåede. I
kapitalafstemningen er der ikke indregnet et fortsat uafklaret beløb på kr. 110.000. Regnskabet
blev enstemmigt godkendt.
4. Det var kun et forslag indkommet til behandling. Forslaget er fremsat fra bestyrelsen, der foreslår
en forhøjelse af prisen for grundpakken på kr. 50,oo så prisen for pakken bliver på kr 755.00/år.
Efter et par spørgsmål om nødvendigheden for forhøjelsen, blev denne enstemmigt godkendt.
5. Det fremlagte budget med den netop godkendte prisforhøjelse blev enstemmigt godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Kurt Jepsen – Niels Jørgen Karlskov-Jan
Olsen. Alle blev enstemmigt genvalgt. Suppleanterne Poul Wegner og John Melin blev ligeledes
genvalgt.
7. Som revisorer var Arne Kristensen og Ole Knudsen på valg. Begge genvalgtes og som
revisorsuppleant genvalgtes Peter Wriedt.
8. Eventuelt.
Under dette punkt var der nogle få spørgsmål, der blev besvaret.
Tommy afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede dirigenten for god ledelse af
generalforsamlingen og takkede ligeledes bestyrelsen for godt og behageligt samarbejde i det
forgangne år.
Efter generalforsamlingen skulle der have været indlæg fra Canal Digital omkring de nye tiltag, men
markedsdirektøren blev forhindret i at deltage på grund af vejret. Tommy Kristensen orienterede
derfor via nogle plancher om de tiltag, Canal D. vil orientere medlemmerne om i nærmeste
fremtid. Ole Møller fra Canal Digital var mødt frem og besvarede spørgsmål af teknisk art fra
medlemmerne. Udestående spørgsmål vil blive besvaret snarest af Ole Møller, der leder
servicearbejdet for vor forening.
Referat udarbejdet af Boye Andreasen.

