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REFERAT. 

Formanden Tommy Kristensen bød velkommen til såvel de ca. 40 deltagere 

som de 2 gæster fra Stofa, der efter generalforsamlingen orienterede om nye 

tiltag fra Stofa. Med henvisning til foreningens vedtægter bad Tommy om 

forslag til dirigent og oplyste at bestyrelsen foreslog forretningsfører Jan 

Jensen. Jan Jensen valgtes og konstaterede, at generalforsamlingen i.h.t. 

vedtægterne var lovligt indvarslet og foreviste annoncer herom fra VAF og 

Ugeavisen. Også via Info-kanalen var der adviseret om Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen blev godkendt som lovlig og der blev fremsat forslag om 2 

stemme optæller. Gorm Steffensen og Jesper Iversen blev valgt. Derefter gav 

Jan Jensen ordet til Tommy for aflæggelse af beretning for det forgangne år 

samt planer om nye tiltag. 

Tommy oplyste at foreningen nu har 940 medlemmer idet ca. 50 har meldt sig 

ud for at tilslutte sig anden leverandør. Vi har mødt lidt unfair konkurrence fra 

Waoo, men har stadig gode priser og produkter og vil arbejde på at følge 

markedet og være konkurrencedygtige.  Der arbejdes med at få vore Info-kanal 

så den også kan ses digitalt. Vi har fået en helt ny Hjemmeside og sender en 

stor tak til Mikkel for det store arbejde, han har udført hermed. Stofa er som 

bekendt ved at blive solgt til Syd Energi og de endelige godkendelser ventes  

snart. DR-HD er ændret til DR3 og der kommer stadig flere ændringer. Der 

kommet 20 radiokanaler som kan modtages på DVB-C modtagere, som de 

fleste nye TV har. En klagesag fra et medlem er blevet afvist ved Konkurrence- 

og forbrugerstyrelsen og Forbrugerklagenævnet har godkendt at det er ok at 

opkræve kontingent for 1 helt år i forbindelse med udmeldelse. Vi moderniserer 

stadig vort anlæg og opgraderer vor fiberforbindelse samt etablerer en ny fiber 

Ø (fordelingssted for signalerne) Vi vil herefter have langt større kapacitet end 

mange andre. Vi arbejder stadig, som vedtaget på sidste generalforsamlingen i 

2011 på en helt ny pakkestruktur- en Grejsdalspakke – mellempakke og 

fuldpakke og mulighed for tilkøb af kanaler til alle pakkerne. Vi håber at få noget 

klar i 2013/ 2014. 

Da der fra 2013 vil starte yderligere sendere med trådløst Internet på andre 

frekvenser som også kan forstyrre TV signalerne fra antenneanlægget, hvis de 

lokale hus/bolig installationer ikke er udført som HF tætte. Stofa har informeret 

herom og har p.t. et godt tilbud om kontrol for en fordelagtig pris for eftersyn 

heraf.  Tommy gav herefter ordet til Boye, der orienterede om problemer ved 

forskellige sager siden afslutning af cykelstietableringen fra Kongsvej til 

Frøhaven i 2012. Vi oplevede mange gener i forbindelse med ledningsarbejde 

for Tre-For på Grejsdalsvej. Ofte var man længe om at genetablere såvel fortov 

som ramper ud for indkørsler og veje. Efter et møde herom kom der styr på 

tingene, men gravearbejde i forbindelse med Bredbåndsetablering skal der 



holdes øje med. Har man problemer eller spørgsmål, vil vi opfordre til at udnytte 

muligheden via Teknisk Forvaltnings hjemmeside 

www.vejle.dk/selvbetjening/giv-et-praj.aspx. Man får svar og det virker og jeg 

har rost forvaltningen herfor. Der mangler stadig et læskur ved Frederikshøjvej 

som erstatning for det udbrændte for mange år siden. Vi presser på, men 

udsigterne til en snarlig løsning er ikke store, men vi arbejder videre. Jeg har for 

nylig talt med Teknisk forvaltnings. chef for videreførelse af cykelstiprojektet fra 

Frøhaven til Jellingvej. Man vil søge at opprioritere sagen, da også vejbanen 

trænger særdeles hårdt til nyt asfalt. Jeg følger op vedrørende fremdrift og 

tidshorisont for arbejdet, der er vigtigt bl.a. af hensyn til de mange elever der 

hvert år overflyttes til by skolerne. 

Herefter gav Tommy ordet til Niels Jørgen. Som talsmand for 

arrangementsudvalget kunne han oplyse, at foreningen nu gennem mere end 

40 år med stor succes havde afholdt juletræsfest for medlemmernes børn – 

hvert år afholdt den 30 december – med stor deltagelse og mange gevinster 

takket være de mange sponsorer, der hvert år bakker op om foreningen. Niels 

J. opfordrer medlemmerne til fortsat at bakke op om dette arrangement og 

omtale det for andre. Udvalget gør et stort arbejde hvert år i forbindelse med 

festen, der har fundet sted i de mange år. Husk datoen er 30 december. 

Tommy afsluttede beretningen, der efter få opklarende spørgsmål blev 

enstemmigt godkendt. 

Jan Olsen gennemgik Driftsregnskabet for året 2012. Årets resultat viser et 

overskud på 120.775 kr. Kapitalafstemningen oplyser, at formuen pr. 1 jan. 

2012 tillagt overskuddet på de 120.775 giver en samlet formue pr. 1 januar 

2013 på kr. 884.233. Efter et par opklarende spørgsmål blev regnskabet 

enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag: Da et par medlemmer efter leverandørskift har ønsket at 

fortsætte som foreningsmedlem foreslog bestyrelsen at prisen for kun 

medlemskab af foreningen hæves fra kr. 5.00 pr. år til kr. 100,oo pr. år. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Budget og kontingentfastsættelse: Jan Olsen gennemgik budgetforslag for 

2013. Indtægt udgør 1.002.025 Udgifter udgør 951.500 og dermed et påregnet 

overskud på 50.525 kr. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

Valg af bestyrelse: Tommy Kristensen – Boye Andreasen – Helge Bardram og 

Jørgen Meier blev genvalgt. Suppleanterne Henning Snedker og Per 

Christiansen genvalgtes også. 

Valg af revisorer og suppleant: Arne Kristensen og Ole Knudsen blev 

genvalgt. Lene Kristoffersen blev genvalgt som suppleant. 

Eventuelt: der var ingen indlæg under punktet. 



Afslutning: Tommy takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne 

år. Også en stor tak til dirigenten Jan Jensen for god ledelse af 

generalforsamlingen og til deltagerne for fremmødet. 

Efter generalforsamlingen orienterede repræsentanter for Stofa om 

kommende tilbud og muligheder. Kristian Pedersen og Per Burdach fra 

Stofa besvarede herefter spørgsmål fra medlemmer og lovede afklaring på 

evt. problemer. 

 

Referat udarbejdet af Boye Andreasen.  


