Generalforsamling 2006
DEN 2 FEBRUAR 2006
I GREJSDALENS FRITIDSCENTER

REFERAT.

Ad dagsorden i.h.t. lovene.
1. Foreningsformand Ruben Juler bød velkommen til de fremmødte og pressens repræsentant
samt ejer af God Tone, Jerlev Niels Poulsen. Ruben J. foreslog derefter Finn Ebbesen som
dirigent. Finn Ebbesen valgtes, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
viste kopi af annoncer i VAF og Ugeavisen samt henviste til foreningens Info-Kanal. I
lighed med tidligere år blev beretningen aflagt som delberetninger af henholdsvis Kurt
Jepsen, Tommy Kristensen og Boye Andreasen.
2. Kurt Jepsen kunne oplyse, at der havde været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling og kunne i øvrigt berette, at 2006 havde været et roligt år i
Grundejerafdelingen. Foreningens traditionelle juletræsfest den 30.12.05 havde som
sædvanlig en fin tilslutning og bestyrelsen har fået mange roser for denne gode tradition,
hvor festudvalget har gjort et stort arbejde. Postkassen ved Baunevej blev nedtaget i
forbindelse med arbejdet med fortov og cykelsti, men ved samtale med postvæsnet er den
igen opsat, men er samtidig flytte nogle meter mod Nord. Denne placering er bedre, hvis
man skal holde med sin bil, da man så ikke spærrer for udsynet ved Baunevej. Derudover
har foreningen rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning og foranlediget, at der blev klippet
grene ved gadelys, der var flyttet længere ind mod skoven i forbindelse med arbejdet med
cykelstien. Kurt J. opfordrede grundejerne til at holde fortovene fri for sne, det kniber nogle
steder, men det er grundejernes ansvar. Grundejerforeningen vil være aktiv i den nye
storkommune, da såvel vejbelægning som mange fortovsstrækninger er i en dårlig
forfatning. Tommy K. aflagde herefter beretning for antenneudvalget. Der er 922 tilsluttet
vort anlæg og bestyrelsens mål med at få betalt moderniseringen før den berammede tid er
lykkedes, idet sidste rate nu er betalt. Som det vil fremgå af budget for 2006 er bestyrelsens
løfte om bortfald af de 500 kr. i moderniseringsbidrag hermed opfyldt. Forslag fra
medlemmerne kan så påvirke det fremtidige kontingent, såfremt der tilvælges nye kanaler. I
øvrigt kører Internettet nu fint og de tilsluttede har fået større hastighed uden merpris.
Mange har også fået IP telefoni til en gunstig pris. Disse ydelser varetages af Arrownet og
foreningen har derfor intet med driften at gøre. Tommy K. omtalte også den kommende
digitialisering og advarede mod at købe nye TV uden at sikre sig, at disse fungerer
tilfredsstillende. De såkaldte HD-Ready TV skal stadig have indbygget en ekstra boks for at
fungere, men udviklingen går jo hurtigt. Tommy gentog betingelserne for fejlretning ved
signaludfald eller dårligt signal. Foreningen dækker til standeren, men stikledningen herfra
til huset er grundejerens ansvar. Er signalet ikke i orden spørg så lige naboen først, så kan
man undgå at fejlmelde i utide. Ellers oplyste Tommy K. at bestyrelsen nøje følger
udviklingen, men vi kan glæde os over, at vi i forhold til kanaludbud ligger med særdeles

lav pris i kontingent også, hvis nye forslag medfører en forhøjelse. Tommy bad
medlemmerne huske, at er der problemer med Internettet virker IP telefonen ikke, derfor er
det en god ide at have en mobiltelefon i reserve, og det har de fleste da også.

Boye Andreasen orienterede herefter om arbejdet med cykelstien og nye fortove.
Det er et flot stykke arbejde, der er udført til nu, men bestyrelsen har erfaret, at
Tekn. Forvaltning ikke påregner fortsættelsen af de næste etaper i år, da der er
ikke er medtaget udgifter hertil i budgettet.
Foreningen har dog fået løfte om, at man vil finde penge til en lille videreførelse
af cykelstien ved Hornstrupvej, så afslutningen kommer forbi sving og
fodgængerfelt. Det har vist sig at være risikabelt for cyklisterne med den
nuværende afslutning. Bestyrelsen vil dog igen rette henvendelse til Tekn.
Forvaltning med henblik på en videreførelse af projektet fra Kongsvej til
Aakjærsvej. Den beregnede udgift hertil andrager 3.8 mio kr. og dette beløb bør
kunne findes i det nuværende budget. Føres projektet videre til Aakjærsvej,
foreslår foreningen, at man henviser cyklisterne til at fortsætte ad Ny
Grejsdalsvej, her kan man så komme ind til Gormsgade på en mere sikker måde.
Derved kan den gamle etape 1. udskydes i en lang periode og måske helt
udelades til fordel for videreførelse fra Hornstrupvej til Grejs Bakke. Bestyrelsen
håber på forståelse herfor og opfordrer beboerne til at give opbakning til dette og
igen blande sig i debatten.
Der var herefter spørgsmål af opklarende art til såvel antenneudvalget som
cykelstiprojektet.
Efter en kort debat kunne dirigenten konstatere, at delberetningerne var
enstemmigt godkendt.

3. Kasserer Helge Bardram aflagde herefter regnskabet for det forløbne år og gennemgik de
enkelte poster sammenholdt med året før. Herefter forelagde Helge B. foreningens budget
for 2006 og her kunne man konstatere, at det hidtidige moderniseringsbidrag på kr. 500,00

som aftalt var bortfaldet. Med hensyn til fastsættelse af kontingent bad dirigenten
om udsættelse af dette spørgsmål til en eventuel forøgelse af programudvalget
med baggrund i de indkomne forslag herom var behandlet på
generalforsamlingen. Dette gav forsamlingen tilslutning til og regnskabet og det
foreløbige budget var herefter enstemmigt godkendt.

4. valg af bestyrelse:

på valg var Kurt Jepsen, Niels Jørgen Karlskov og Jan Olsen – alle blev
genvalgt
5. valg af suppleanter:
på valg var Knud Egsgaard som 1. supp. og Poul Wegner som 2. supp.
Knud Egsgaard blev genvalgt og i stedet for Poul Wegner, der var fraværende,
valgtes
Jørgen Meier

6. valg af revisorer: på valg Arne Kristensen og Ole Knudsen – begge blev
genvalgt

7. valg af revisorsuppeant: Dan Uno Kristensen blev valgt.

8. Indkomne forslag:
bestyrelsen havde sammenfattet de rettidig indsendte forslag i et fællesforslag
om nye kanaler. Dirigenten foreslog afstemning om dette forslag først, da de
øvrige var indeholdt heri. Dette ville indebære, at TV2film- Charlie – Zulu og TV
3+ ville komme på vort anlæg.
Den samlede udgift hertil andrager ca. 460 kr. hertil kommer et beskedent beløb
til opbygning af kassebeholdningen så den samlede kontingentstigning vil blive
kr. 500,00.
Herved vil medlemmernes ønsker være opfyldt og det årlige bidrag ligge på
samme størrelse som før bortfald af moderniseringsbidraget d.v.s. ingen
ændringer i det årlige bidrag men 4 nye kanaler. Efter lidt debat herom blev
afstemningen gennemført og forslaget godkendt med stort flertal, idet kun 4
stemte imod.
Dirigenten gentog herefter bestyrelsens ønske om i lighed med tidligere år at få
godkendt et rammebeløb på max kr. 250,00 pr. medlem pr. år til imødegåelse af
eventuelle ændringer i programudgifterne, som ikke er kendt på nuværende
tidspunkt.

Selvsagt skal eventuel ændring i kontingentstørrelsen fortsat godkendes på første
efterfølgende generalforsamling. Bemyndigelsen blev godkendt.

Kassereren kunne herefter oplyse, at kontingent for 2006 vil være:
Lille pakke. 605,00 kr. pr. år pr. medlem for 7 kanaler
Grundpakken 1.815,00 kr. pr. år pr. medlem for 36 kanaler

9. Eventuelt.
Et medlem orienterede om de vanskeligheder, vedkommende havde haft med at
blive koblet på Internettet. Velvidende at dette er et forhold mellem kunden og
Arrownet
kan vi kun håbe på, at forholdene er blevet bedre. Efter nogle få spørgsmål kunne
dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke deltagerne for god ro og orden.
Ruben Juler takkede herefter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og
deltagerne for debat og deltagelse.

Referat udarbejdet af Boye Andreasen og godkendt af dirigenten Finn Ebbesen.

