
Generalforsamling 2003 

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 
GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG 

I GREJSDALENS FRITIDSCENTER  
DEN 3. FEBRUAR 2003 kl. 19.00 

Formanden Ruben Juler bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde. På bestyrelsens vegne 
foreslog Ruben Juler at vælge Finn Ebbesen som dirigent. 
 Finn Ebbesen valgtes enstemmigt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet, henviste til den faste dagsorden og gav ordet til formanden Ruben Juler. 

Ad. 2. 
Ruben Juler oplyste at foreningen ved årsskiftet havde 822 medlemmer og at dette antal forventes øget i 
2003 i forbindelse med nybyggeriet ved den tidligere tæppefabrik, hvor såvel Østerbo som Ungbo er i fuld 
gang. Der har i Grundejerforeningen været arbejdet med flere sager vedrørende forhold ved fortove m.v. 
som foreningen traditionelt er medvirkende til at klare. Dette foregår i et glimrende samarbejde med Teknisk 
Forvaltning ved Vejle Kommune. Foreningen havde igen i 2002 den 30.12 afholdt juletræsfest for 
medlemmernes børn. Der var igen stor tilslutning og festen forløb til alles tilfredshed. Foreningen har takket 
for velvillighed hos sponsorerne og også oplistet disse på foreningens hjemmeside. Formanden orienterede 
også indledningsvis om det store arbejde bestyrelsen havde haft i forbindelse med modernisering og 
udbygning af antenneanlægget. Der havde været en del problemer undervejs med programskift og 
asfaltarbejder, men der mangler nu kun få udbedringer i forbindelse med asfalt, men disse klares her til forår. 
Da investeringen i antenneudbygning som omtalt har krævet en stor arbejdsindsats i 2002 gav formanden 
ordet til Tommy Kristensen, der aflagde delberetning for antenneudvalget. 

Tommy Kristensen kunne oplyse, at det som bekendt var Jerlev Radio, der var billigst ved vort udbud og 
derfor fik overdraget arbejdet. Der er skiftet mere end 6 km kabel og alle gamle standere er udskiftet til nye. 
Det er således et særdeles omfattende stykke arbejde, der er udført.  
Efter forskellige småjusteringer er arbejdet meldt færdigt pr. 1 januar 2003 og fra denne dato gælder 
garantiperioden. I forbindelse med moderniseringen, som har medført, at vi nu har et fuldt moderne anlæg, 
blev det muligt for medlemmerne at få en fordelagtig tilslutning til Internet.  
Der er til dato mere ned 200 medlemmer, der via Arrownet benytter denne ordning. Der er ligeledes nu 
mulighed for via en såkaldt Settop-box selv at abonnere på andre programmer med flere filmtilbud o.s.v. 
Denne ordning forventes udbygget i de kommende år.  
Som lovet på generalforsamlingen i 2002 har bestyrelsen udarbejdet pakkeløsninger, som vi i forbindelse 
med moderniseringen nu kan tilbyde. Der er sammensat 2 pakker, dels en lille pakke dels en grundpakke. 
Grundpakken består hovedsagelig af de hidtidige programmer men er udbygget i henhold til ønskerne på 
sidste generalforsamling og også fremsat på informationsmøde i oktober 2002.  
De 2 nye programmer er TV-Danmark 1 og DK 4.  
Disse er begge betalingskanaler og dermed steg kontingentet for grundpakker til 1.080 kr. inkl.. 
Grundejerforeningsandel. Ved tilkendegivelsen af ønsket pakkeløsning kunne medlemmerne gøre indsigelse 
mod denne stigning, men ingen tilkendegav uenighed heri, hvorfor bestyrelsen kunne indstille forhøjelsen til 
godkendelse på generalforsamlingen. 

Efter nogle få opklarende spørgsmål godkendtes begge beretninger. 

ad.3. 
Kasserer Jørgen Meier aflagde regnskab for 2002 og oplyste om budget for 2003. Efter et par spørgsmål 
herom godkendtes regnskabet. Vedrørende kontingentfastsættelsen for 2003 bad bestyrelsen om 
udsættelse af spørgsmålet, da der senere skulle behandles 3 indkomne forslag vedrørende andre 
programmer. I tilfælde af ændringer i det nuværende grundlag kunne en vedtagelse få betydning for 
kontingentet, som bestyrelsen havde foreslået. Dette accepterede forsamlingen. 



Ad.4. 
Med akklamation genvalgtes bestyrelsesmedlemmerne: Ruben Juler, Boye Andreasen, Helge Bardram og 
Tommy Kristensen. 

Ad.5. 
Som suppleanter valgtes Jan Olsen og Jan Bredvig. 

Ad.6. 
Til revisorer genvalgtes: Arne Kristensen og Ole Knudsen 

Ad.7. 
Til revisorsuppleant valgtes Johannes Sørensen. 

Ad.8. 
Der var indkommet 3 forslag vedrørende nye programmer samt bevarelse af ZULU. Dirigenten oplæste de 3 
forslag, der blev udførligt debatteret, da alle ville medføre en forhøjelse af kontingentet. Boye Andreasen 
orienterede om bestyrelsens forsøg på at tilgodese flest mulige ønsker og dermed være alsidige i 
programvalget. Forslagene blev herefter enkeltvis sat til afstemning og dirigenten kunne konstatere et 
markant flertal for ikke at ændre den nuværende 
Programsammensætning. ZULU fjernes derfor med øjeblikkelig virkning fra vort anlæg. Der vil til afløsning 
herfor nok komme et andet program, som ikke medfører betalingsforhøjelse, og det digitale udstyr vil blive 
anvendt til ARD –Tyskland, da dette program af og til kan være præget af uklarhed. Ved uændret 
programudbud kunne dirigenten herefter konstatere, at kontingentet blev som indstillet af bestyrelsen og 
dette accepterede generalforsamlingen. 

Ad.9. 
Under Eventuelt orienteredes om, at medlemmerne i årets løb opfordres til at tilkendegive ønsker og 
meninger om programudbud m.v. gerne via foreningens hjemmeside, der netop er velegnet hertil. Dirigenten 
takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen og de gode og relevante indlæg. Disse 
er noteret og bliver drøftet og bearbejdet i bestyrelsen. Herefter fik formand Ruben Juler ordet. Han takkede 
ligeledes for den gode deltagelse og debat og den opbakning og anerkendelse bestyrelsen havde fået for 
det udførte arbejde. Ruben Juler takkede herefter dirigenten for god og kompetent ledelse af 
generalforsamlingen. 

Sign. Finn Ebbesen 

 


