
Generalforsamling 2002 

 

Referat fra Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug´s ordinære 
generalforsamling på Grejsdals Hotel onsdag den 20 februar 2002. kl. 19.30 

Formanden Ruben Juler bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Kurt Jepsen 
som dirigent. Kurt Jepsen valgtes enstemmigt som dirigent. Han konstaterede 
generalforsamlingens lovlighed og oplæste dagsordenen, der følger foreningens 
vedtægter, og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten gav 
derefter ordet til formanden Ruben Juler. 

Ad. pkt. 2. 

Ruben Juler orienterede om, at foreningen nu har 820 medlemmer og dette antal 
formodes at blive større i de næste år, da der er nybyggeri i gang i Grejsdalen. Den 
traditionelle juletræsfest for børnene var igen kendetegnet ved god tilslutning. Det er 
glædeligt at konstatere, at denne mangeårige tradition bakkes op af forældrekredsen i 
Grejsdalen. Ruben Juler rettede en stor tak til festkomiteen for det vellykkede 
arrangement. Foreningen har som sædvanlig arbejdet med flere sager af betydning for 
beboerne i Grejsdalen. Det lykkedes at få asfalt på stien fra Frederikshøj og denne 
forbindelse er således blevet et flot projekt, der giver en sikrere færdsel specielt for 
børnene. 

Det lykkedes også at få omlagt trafikforholdene ved Grejsdalens Fritidscenter. Her var 
der næsten daglig uheld, men efter ændringen er der ingen registreret og trafikken glider 
stille og roligt. Ruben Juler opfordrer til, at man overholder hastighedsreglerne i 
Grejsdalen. Mange kører desværre hensynsløst. Hastigheder på op til og over 100 km. i 
timen er intet særsyn. Foreningen har rettet henvendelse til Vejle Politi, der forelagt 
fotos og observationer lovede at skærpe kontrollen fremover. Ruben Juler har også fået 
løfte fra Teknisk Forvaltning om fortsat opmærksomhed omkring mulige bump på 
Hornstrupvej for at få hastigheden ned også her. Ruben Juler rettede også en stor tak til 
Vejle Kommunes Tekniske Forvaltning for et godt samarbejde omkring forholdene i 
Grejsdalen. Herefter overgav Ruben Juler ordet til Tommy Kristensen for aflæggelse af 
delberetning omkring antenneanlægget. 

Tommy Kristensen oplyste, at foreningen nye informationskanal nu er i drift. Her kan 
medlemmerne holde sig a`jour med udbygningsplaner, nyheder og kanaludbud med 
mere. 

På sidste års generalforsamling gav foreningen sammen med Jerlev Radio tilbud om 
kontrol af de enkeltes installationer. Mange havde benyttet sig heraf, og i langt de fleste 
tilfælde viste det sig, at det var de gamle stikledninger, der var årsag til dårligt signal. 



Man bør derfor være opmærksom på, at det kan betale sig at skifte stikledning. Den på 
sidste generalforsamling besluttede modernisering er i fuld gang og den udarbejdede 
tidsplan holder, så vi inden udgangen af 2 kvartal skulle være helt klar med forbedrede 
og moderne forhold for vor antennedel. Bestyrelsen har opnået en fordelagtig pris på 
udbygningen der omfatter fornyelse af ca. 6 km. fiberkabler. Medlemmerne må påregne 
lidt gener i forbindelse med den endelige klargøring og placering af kanalerne på 
anlægget. Der flyttes lidt rundt omkring den 26 februar og igen i april. Dette er 
nødvendigt af hensyn til teknikken. 

Moderniseringen beløber sig til mere end 3 mio. kr. og bestyrelsen arbejder derfor med 
optagelse af et banklån til dækning af denne udgift. Der arbejdes selvsagt på at opnå 
bedst mulige betingelser, men de ekstra 500 kr. pr år til arbejdet, må man påregne skal 
betales nogle år frem. Bestyrelsen arbejder også på fra årsskiftet at kunne tilbyde 
medlemmerne pakkeløsninger med forskellige programmer. Ved valg af en bestemt 
programpakke er det kommende kontingent herfor oplyst, når tilbudet udsendes. 
Medlemmerne bekræfter således ved tilbagemelding dels hvilken pakke man ønsker sig 
og dels at være indforstået i en eventuel kontingentstigning. Tilbud herom påregnes 
udsendt til efterår, så man kan være klar til omlægning ved årsskiftet 2002-2003. 

Da de nuværende medlemmer jo kommer til at betale for udbygningen, har bestyrelsen 
besluttet, at prisen for nye tilslutninger stiger med 1000 kr. fra 1.7.2002 og igen med 
1000 kr. fra 1.7. 2003 og endeligt med 1000 kr. fra 1.7.2004. Dette for at udligne de 
enkeltes medejerskab af vort anlæg. 

Tommy Kristensen orienterede herefter om bestyrelsens arbejde med at finde en 
leverandør af internet-forbindelse til vore medlemmer. Vi har arbejdet med 4 firmaer, 
men vi sluttede med at tegne kontrakt med firmaet Arrownet. Her fik vi de bedste 
betingelser for medlemmerne og med baggrund i den senere tids omtaler af priser m.m. i 
dagspressen kan vi glæde os over vor kontrakt og de fordele vore medlemmer vil opnå. 
Efter eventuelt vil en repræsentant fra Arrownet give udførlig information omkring de 
nye muligheder for internet via vort anlæg. 

Efter nogle få spørgsmål af opklarende art godkendtes såvel formandens beretning som 
delberetningen enstemmigt og med ros til bestyrelsen for godt arbejde. 

Ad 3. 

Regnskabet blev aflagt af kasserer Jørgen Meier og blev enstemmigt godkendt. På grund 
af stigninger i copy-dan afgift m.m. foreslog bestyrelsen en stigning på 50 kr. pr år fra de 
nuværende kr. 800 til fremover 850 kr. Også dette forslag blev enstemmigt godkendt. 
Dette indebærer, at den kommende opkrævning vil lyde på 850 kr til kontingent og 500 
kr. til modernisering altså i alt kr. 1350 for året 2002. 



Ad 4. Der var genvalg af Kurt Jepsen – Jørgen Meier og Sigrid Valdemar. 

Ad 5. Suppleanterne: Niels Karlsskov Hansen og Jan Olsen blev også genvalgt 

Ad 6. Revisorerne Arne Kristensen og Ole Knudsen blev ligeledes genvalgt 

Ad 7. Som revisorsuppleant genvalgtes Flemming " Thor" Jørgensen 

Ad 8. Der var indsendt et forslag om modtagelse af Radio Ådalen. I forhold til udgiften 
for en 

ændring til modtagelsen af dette program, var der ikke tilslutning herfor. 

Ad 9. Der var kun lidt debat under dette punkt og dirigenten gav herefter ordet til 
formanden Ruben 

Juler, der takkede dirigenten og afsluttede den velbesøgte generalforsamling, hvori 
deltog ca. 

150 medlemmer. 

 


