Generalforsamling 2005

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug

I Grejsdalshallen tirsdag den 8 februar 2005 kl. 19.00

Formanden Ruben Juler bød velkommen til de knap 60 fremmødte deltagere. Ruben
Juler foreslog Finn Ebbesen som dirigent. Der var ikke andre forslag, så Finn Ebbesen
valgtes.

Finn E. oplyste, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægterne § 12 skal afholdes inden
udgangen af marts måned og indvarsles med 14 dages varsel. Finn E. fremviste annoncer
fra VAF den 22.1.05 og fra Ugeavisen 19.01.05 og oplyste, at indvarslingen også havde
været omtalt på foreningens hjemmeside. Der var ingen indvendinger mod lovligheden
og dirigenten gik derfor over til behandling af dagsordenen i.h.t. lovene.

Pkt. 2. Ruben Juler orienterede om, at foreningens beretning som tidligere omtalt vil
blive inddelt i 3 afsnit, nemlig fm. for Grundejeranliggende ved næstfm. Kurt Jepsen –
derefter den politiske orientering vedr. 2004 ved sekretær Boye Andreasen og endelig
Antenneafdelingen ved udvalgsformand Tommy Kristensen. Kurt J. orienterede om
arbejdet i det forløbne år. Der havde ikke været de store sager, men man kunne dog
glæde sig over bedre fortovsfejning, istandsættelse af læskure – en var beskadiget
nytårsaften, men bliver snarest fornyet, samt foreningens traditionelle juletræsfest den 30
december. Igen i år var der fin opbakning og arrangemetsudvalget fik mange roser for
det store arbejde. Byggeriet ved den tidligere Tæppefabrik nærmer sig afslutningen og
det har hjulpet meget på området. Nogle vejskilte trænger til udskiftning, da de er
vanskelige at læse. Dette rettes der henvendelse om til Tekn. Forvaltning ved Vejle
Kommune.

Boye Andreasen orienterede herefter om 4 sager, foreningen har arbejdet med i 2004.
Cykelstien til sikring af især skolebørn har været længe undervejs. Forældrekredsen m.fl.
har lavet et stort arbejde og vi påregner nu, at 1 etape kan starte op efter sommerferien.
Det lykkedes at skabe forståelse for, at der startes ved skolen og til Ny Hornstrupvej og

fra skolen til ca. Kongsvej. Planen var ellers at starte ved Jellingvej, men Tekn. Udvalg
har lyttet til beboernes ønske.Der skulle være penge på årets budget, så forældrene håber
selvsagt, at nu sker der noget.
Boldklubben Sports baner i Grejsdalen har været truet med nedlæggelse til fordel for nye
baner i Hornstrup, men det lykkedes at få en godkendt aftale med Kulturudvalget om
bevarelse af Grejsdalsbanerne, der har stor betydning for såvel ungdomsafdelingen som
skoleeleverne. En ihærdig bestyrelse i Boldklubben har tilbudt at hjælpe med til rep. af
Klubhuset.

Renseanlæget, der længe har været planlagt nedlagt, nærmer sig færdiggørelse af
ændringerne, der også har omfattet ny trykledning til Vejle. Planerne er, at beboerne får
adgang til området, der med nyt pumpe-og teknikhus kan blive et dejligt grønt område til
sommer.

Endelig bakker bestyrelsen op omkring planerne med etablering af en ny
dagligvareforretning på arealet ved Statoil, der som bekendt er den eneste
indkøbsmulighed, der er tilbage i Grejsdalen. Det er planen, at Rema 1000 vil opføre en
helt ny forretning i løbet af året og der er mere end 800, der har underskrevet en
støtteerklæring til projektet.

Tommy Kristensen aflagde derefter beretning om antenneudvalgets arbejde i 2004. Der
er nu ca. 922 tilsluttet vort anlæg incl. Hornstrup Kirkeby. Der er mulighed for 32 TVkanaler og 11 radiokanaler. TV kanalerne tilbydes i 2 pakker, nemlig en lille pakke og en
såkaldt grundpakke.
Mange er nu koblet op på Arrownets EDB og der bliver i årets løb også mulighed for IP
telefoni til en favorabel pris. De første har tilmeldt sig. Der har været problemer med
vores info-kanal, men programleverandøren mener nu snart at have løst problemet. Efter
et par opklarende spørgsmål sluttede beretningerne.

Dirigenten kunne konstatere, at beretningerne var godkendt og gik videre til pkt. 3

Regnskabet, der var omdelt, blev aflagt af kasserer Helge Bardram, der kunne
konstatere, at 2004 var forløbet bedre end budget og dermed var der forventninger til, at
foreningen kunne betale sidste afdrag på vor moderniseringsgæld med udgangen af
2005. Der er derfor forventning om, at de 500 kr. pr. medlem, der de foregående år er
tillagt kontingentopkrævningen kan bortfalde. Efter få opklarende spørgsmål blev
regnskabet godkendt. Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent, men tog forbehold
for eventuelle programændringsforslag, der selvsagt ville påvirke kontingentstørrelsen.

Pkt. 4 – valg af bestyrelse: Ruben Juler – Boye Andreasen – Tommy Kristensen og
Helge Bardram var på valg. Alle blev genvalgt og takket fra deltagerne for det store
arbejde, der udføres.
Jørgen Meier, der påregner at fraflytte området, havde ønsket at udtræde af bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne foreslog Boye A. valg af 1. suppleant Jan Olsen til bestyrelsen.
Jan Olsen bliver så valgt for 1 år for at følge Jørgen Meiers valgperiode. Dirigenten
kunne konstatere valg af Jan Olsen til bestyrelsen.
Pkt. 5 – valg af suppeanter:
Wegner som 2. suppleant.

Pkt. 6 valg af revisorer:

Knud Egsgaard valgtes som 1 suppleant og Poul

Arne Kristensen og Ole Knudsen genvalgtes

Pkt. 7 valg af revisorsuppleant: Johannes Sørensen blev genvalgt

Pkt. 8 – der var indkommet 1 forslag gående på optagelse af 3+ i vor grundpakke.
Derudover var der oplysninger om prisen for bevarelse af TV2 Charlie, der sammen med
ZULU og Voice har været sendt uden beregning på vore prøvekanaler. De nævnte
programmer ville medføre kontingentstigning på små 500 kr. Bestyrelsen har fastholdt
tidligere beslutning om ikke at ændre på programfladen før vor moderniseringsgæld er
betalt, selv om foreningen har et af landets laveste
Kontingenter. En vejledende afstemning viste, at der var mindre end 10 stemmer for
bevarelse af de 3 prøvekanaler og ligeledes for optagelse af 3+ på nuværende tidspunkt.
Kontingentet fortsætter derfor uændret. På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen
mandat til uden afholdelse af godkendende generalforsamling at øge kontingentet med

kr. 100 til imødegåelse af ekstra programafgifter i årets løb. Dette beløb blev foreslået
forhøjet til kr. 250 på grund af den usikre situation med evt. salg af TV 2 og dermed
forventet stigning i kanalafgift. Bemyndigelsen til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 9 Eventuelt: der var ingen indlæg til dette punkt, men Jørgen Meier takkede for det
gode samarbejde, der havde været i bestyrelsen og ønskede held og lykke fremover.
Ruben Juler takkede derefter Jørgen Meier for det store arbejde- spec. i forbindelse med
Juletræsfesten- Jørgen M. havde udført og også for medvirken til godt samarbejde i
bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro
og orden og de fremsatte spørgsmål. Ruben Juler takkede dirigenten for god og
kompetent ledelse af generalforsamlingen og takkede igen for deltagelsen.
Referat udarbejdet af Boye Andreasen og godkendt af dirigenten Finn Ebbesen den
16.02.05

