
Generalforsamling 2004 

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 
GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG 

I GREJSDALENS FRITIDSCENTER  
DEN 10. FEBRUAR 2004 kl. 19.00 

Foreningsformand Ruben Juler bød velkommen til de fremmødte. På bestyrelsens 
vegne foreslog Ruben Juler Leo Mikkelsen som dirigent. Leo Mikkelsen valgtes 
enstemmigt og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til 
vedtægterne. 

Ruben Juler orienterede om bestyrelsens sammensætning og omtalte, at der ville 
blive aflagt delberetninger af Boye Andreasen vedrørende trafikale forhold i 
Grejsdalen. Kurt Jepsen der er udvalgsformand for Grundejerspørgsmål ville 
berette om arbejdet hermed i 2003 og udvalgsformand for antenneafdelingen 
Tommy Kristensen ville berette om denne afdeling. 

Ruben Juler kunne oplyse, at foreningen nu har 922 tilslutninger. Mange har i 
årets løb klaget over stigende trafik i Grejsdalen og de farlige forhold for 
skolebørnene og cyklister. 

Der var derfor rettet henvendelse til Vejle Kommunes Tekniske Forvaltning om 
spørgsmålet. 

Der blev aftalt et møde med vejchef Arne Mølgaard med deltagelse af Ruben Juler 
og Boye Andreasen. På grund af ferie deltog kun Boye Andreasen i mødet. Boye 
Andreasen kunne oplyse, at Arne Mølgaard have trafiktællinger fra maj måned i 
2002 og samme periode i 2003, altså før det omfattende kloakarbejde i Grejsdalen 
fandt sted. Resultatet viser en stigning, men ikke så stor som det tilsyneladende 
mærkes. Det er især de store lastbiler, der i perioder mærkes generende. 
Foreningen fik derfor det løfte fra vejchefen, at man ville foretage en analyse her i 
foråret af færdselsmønstret for lastbilerne ved at kortlæge ruterne for de lastbiler 
der kører fra Grejsdalen til Vejle og videre. Resultatet forventes gennemarbejdet 
til efterår, og vi får herefter et møde, hvor det videre forløb kan drøftes. Med 
baggrund i det dygtige oplæg og arbejde fra forældrekredsen ved Grejsdals skole 
er der et skitseprojekt under udarbejdelse vedrørende etablering af cyklestier og 
dette arbejde bakker foreningen selvsagt op om. Vi håber, vi i 2005 kan få 
påbegyndt ændring af de farlige forhold der er i Grejsdalen. Også de mange 
overskridelser er hastighedsgrænsen vil der blive sat fokus på. 

Kurt Jepsen indledte sin delberetning med at orientere om div. møder i årets løb. 
Der er nu etableret vejbump ved Hornstrupvej for nedsættelse af hastigheden. 
Foreningen har arbejdet med henvendelser vedr. manglende klipning af 



bevoksning, der visse steder generer fodgængere ligesom manglende renholdelse 
flere steder har begrænset fortovet til kun en fliserække. Også de miserable forhold 
læskurene ved stoppestederne frembyder har man rettet henvendelse om. Kurt 
Jepsen benyttede også lejligheden til at takke forældrekredsen for deres indsats 
omkring trafikforholdene for skoleeleverne. Traditionen tro havde foreningen igen 
den 30 december 2003 afholdt den årlige juletræsfest for børn med god deltagelse. 
Det er en fest for børnene og man vil fremover henstille til de voksne om ikke at 
ryge i selve festlokalet, da flere har påpeget det generende heri. Kurt Jepsen rettede 
en stor tak til de mange sponsorer, der har støttet festen med gaver. Tidligere har 
foreningen med held afholdt udflugter for medlemmerne. Efter et par års forsøg 
har dette tiltag ligget stille. 

Kurt Jepsen orienterede nu om, at der ville blive arbejdet med at arrangere en 
bustur med et besøg på TV 2 i Odense. Der vil senere blive orienteret nærmere 
herom. 

Udvalgsformand Tommy Kristensen orienterede herefter om antenneafdelingens 
arbejde i 2003. Der er nu 922 tilslutninger og mange har fået etableret 
internetadgang gennem Arrownet. Der har været lang ventetid for mange på grund 
af stort arbejdspres, men det lysner nu. Det er ikke antenneafdelingen der 
varetager spørgsmål om internet men udelukkende Arrownet, hvorfor alle 
spørgsmål bedes rettet direkte til dette firma, der løser opgaverne i samarbejde 
med Jerlev Radio. I sin beretning omtalte Tommy Kristensen også det beklagelige i, 
at flere medlemmer anvender forkerte materialer til deres interne anlæg. Dette kan 
medføre gener for såvel internet som tv-signalerne. Der er nu 28 TV kanaler og 11 
radioprogrammer på nettet. Nogle analoge modtagere er indstillet til modtagelse af 
4 nye kanaler. Disse er såkaldt frie kanaler (gratis) og vil fungere indtil videre. 
Medlemmerne kan orientere sig herom via infosiderne. Også radioprogrammerne 
er opgraderet, med Sky Radio. 

Tommy Kristensen gentog også bestyrelsens løfte om så vidt muligt at bevare det 
nuværende programudbud til vi har betalt moderniseringen. Dette forventes at ske 
med udgangen af 2005. TV 3 og stigninger i programafgifterne, som foreningen i 
lighed med mange andre foreninger ikke har indflydelse på, medfører jo en 
nødvendig kontingentforhøjelse og dermed ønsker bestyrelsen ikke flere 
betalingskanaler p.t. 

Tommy Kristensen henviste også til muligheden for leje af en box til opfyldelse af 
særlige programønsker bl.a. film fra Canal +. Der har som følge af 
kloakeringsarbejdet i Grejsdalen været mange kabelskader, men vanskelighederne 
skulle nu være slut. 



Ruben Juler rundede beretningerne af og takkede bestyrelsen for godt samarbejde 
i årets løb. 

Efter nogle uddybende spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at beretning og 
delberetningerne var godkendte. 

  

Kasserer Helge Bardram aflagde herefter foreningens regnskab, der udviste et 
forventet underskud. Vi har en restgæld på 1.134.066 kr. pr. 1 januar 2004. Dette 
kan jo henføres til moderniseringsudgifterne, der efter planen vil være betalt med 
udgangen af 2005. 

Såvel regnskab som det fremlagte budget blev efter et par spørgsmål godkendt. På 
grund af de stigende programafgifter blev kontingent for lille pakke foreslået til kr. 
570.00 og grundpakken til kr. 1310.00 begge beløb tillagt moderniseringsbidraget 
på de kendte kr. 500,00 og grundejer kontingent Kr. 5,00 kr. 

Dirigenten kunne konstatere generalforsamlingens godkendelse heraf. 

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Kurt Jepsen, Niels J. Karlsskov og 
Jørgen Meier. 

Som suppleanter valgtes Jan Olsen og Knud Egsgaard. 

Der var genvalg af revisorerne Arne Kristensen og Ole Knudsen ligesom 
revisorsuppleant Johannes Sørensen blev genvalgt. 

Under punktet:  Indkomne forslag kunne dirigenten oplyse, at der var indkommet i 
alt 6 forslag. 

Bestyrelsen havde med baggrund i de nye boformers etablering i Grejsdalen 
ønskede man at tildele stemmeretsadgang til disse med 1 stemme for hver 
påbegyndt 10 tilslutninger. Generalforsamlingen har på et tidlige tidspunkt tildelt 
Frøhaven 10 stemmer og Grejs Mølle 2 stemmer. Dette tænkes fremover at afløses 
af ovennævnte forslag, der blev uddybet af Boye Andreasen. 

Det er hensigten på et senere tidspunkt at indarbejde stemmeretsspørgsmålet i 
vedtægterne. 

Lejerne vil således få adgang til at stemme i spørgsmål om 
programsammensætning og kontingentspørgsmål. Efter en del debat herom, kunne 
dirigenten konstatere, at forslaget var godkendt. 



  

Boye Andreasen belyste herefter bestyrelsens forslag om en beløbsramme på max. 
100 kr.  pr. år  pr. medlem til en mulig kontingentforhøjelse som følge af 
afgiftsforhøjelser på de valgte programmer. Forslaget har baggrund i TV3´helt 
uventede og urimelige forhøjelse af afgiften i 2003. Eventuelle ændringer i 
kontingentet skal efterfølgende godkendes på næste generalforsamling. Efter 
opklarende spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at forslaget var godkendt. 

  

Et forslag til foreningen om at arbejde for ændring af de trafikale forhold var 
tilgodeset i beretning om møde med Vejle Kommune, men dirigenten kunne love, at 
forslaget ville indgå i foreningens arbejde. Der var ikke lagt op til en godkendelse i 
spørgsmålet. 

  

3 forslag havde enslydende et ønske om etablering af 3+ og Zulu i programudbudet. 
Efter debat herom og oplysning om en yderligere stigning i kontingentet på godt 
200 kr. pr. år, hvis programmerne skulle på, var der opbakning til bestyrelsens 
linie om ikke indtil videre at ændre på programfladen. Dirigenten kunne herefter 
konstatere, at forslagene bortfaldt. 

  

Under eventuelt blev det beklaget, at udsendelse af meddelelser ikke var nået ud til 
alle med tilslutning til vort anlæg. Bestyrelsen kunne kun dybt beklage hændelsen i 
oktober 2003, hvor distributionen svigtede, men lovede at være særdeles 
opmærksomme fremover. 

  

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen og takke for en god debat. 

Ruben Juler takkede dirigenten Leo Mikkelsen for god ledelse af 
generalforsamlingen og deltagerne for aktiv medvirken i denne. 

  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer i 
sammensætningen. 

  



Boye Andreasen. 

 


