Ordinær generalforsamling i Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug
Den 4 februar 2014 kl. 19.00 i Grejsdals Hallen.
REFERAT.
Formand Tommy Kristensen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og en speciel velkomst til
Jørn Holst Hansen fra Sofa der efter generalforsamlingen ville besvare evt. tekniske spørgsmål fra
deltagerne .Med henvisning til foreningens vedtægter bad Tommy om forslag til dirigent for
generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen foreslog forretningsfører Jan Jensen som dirigent.
Jan Jensen valgtes enstemmigt og konstaterede, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægterne var lovligt
indvarslet via annoncer i VAF og Ugeaviserne samt på foreningens Info- Kanal. Generalforsamlingen blev
godkendt som lovlig og Jan Jensen bad om forslag til 2 stemmetællere. Jesper Iversen og Helge Rahbech
blev valgt.
Pkt. 2.
Tommy aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år og orienterede om tab af medlemmer som følge
af andre udbyderes tilbud til vore tidligere medlemmer. Nogle er vendt tilbage igen, da foreningen er
konkurrencedygtig på såvel pris som kvalitet i vore udbud. Vort anlæg er kvalitetsmæssigt helt i top, og vi
kan via Stofa tilbyde helt op til 150 mb hastighed til en fordelagtig pris. Vi har investeret i helt nye
forstærkere og arbejder med fleksible pakkeløsninger så medlemmerne fra 1 februar 2014 har flere
muligheder for tilkøb af kanaler. Vi arbejder på afvikling af de analoge kanaler, men af hensyn til
medlemmerne trækker vi tiden for skift til digitalisering. Vores Info-kanal kan nu også ses via digital TV.
Stofa afholdt et velbesøgt arrangement i juni 2013, hvor medlemmerne kunne få information om
fremtidens mange muligheder. Vort anlæg er lige gennemgået. Der var kun få ting at rette og som sagt vort
anlæg er tip top og vi har investeret i en ekstra Ø ( forbindelspunkt mellem kablerne) så vi også her er
forberedt på bedre kvalitet og flere kanaler at vælge i mellem. Tommy oplyste også om nogle medlemmers
problem med støj i husinstalationen. Se de forskellige kabelstik på infosiden, da det ofte er her fejlen ligger.
Tommy kunne også oplyse at Stofa stadig kører tilbud for kontrol i huset til en fast pris, så kontakt Stofa
herom såfremt der er problemer med støj og billedkvalitet.
Delberetninger:
Boye orienterede om status på den stærkt savnede færdiggørelse af cykelstiprojektet fra Aakjærsvej til
Jellingvej. Der har været mange forslag og ideer vedr. denne strækning og mange drejer ned ad Ny
Grejsdalsvej og fortsætter herfra til cykelstisystemet i byen. De mange parkerede biler giver udfordringer til
valg af løsning, men jeg kan i dag oplyse, at man fra Tekn. Forvaltnings side nu arbejder på et forslag, der
muliggør færdiggørelse af det sidste stykke med en cykelsti på begge sider af Grejsdalsvej. Der er afsat
penge til arbejdet, men da det bliver en dyrere løsning end påregnet fra starten, søges der igen penge fra
Ministeriets såkaldte cykelstiprojektpulje. Vi håber, det stærkt savnede og for cyklisternes sikkerhed
nødvendige arbejde tilgodeses og med flere penge fra Vejle Kommune kan færdiggøres . Kørebanen bliver

smallere, men da der stadig køres alt for stærkt gennem Grejsdalen er det nødvendigt for såvel børns – som
voksne at alle viser bedre hensyn.
Niels Jørgen orienterede om foreningens medvirken i Sct. Hans fest på engen ved det tidligere
Hammerværk. Det er efterhånden blevet en tradition med mange deltagere såvel børn som voksne.
Også foreningens traditionelle juletræsfest for børnene var vellykket. Den har jo i faktisk hele foreningens
levetid været afholdt den 30 december. Selv om der har været stor opbakning omkring festen har
bestyrelsen overvejet, om man skulle afholde juletræsfest for børnene medio december. Flere har udtrykt
ønske herom og også fra flere deltagere i generalforsamlingen, mente man at tidspunktet burde ændres,
da mange efterhånden tager på ferie i juleferien. Bestyrelsen overvejer nu en ændring. Besluttes det, bliver
der orienteret herom i god tid.
Tommy afsluttede beretningerne med en opfordring til medlemmerne om at tilmelde betaling af
kontingent til PBS. Dels sparer man penge herved dels risikerer man ikke at glemme sidste betalingsdag
med deraf følgende risiko for afbrydelse af signalet til TV og Bredbånd samt telefoni.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 3.
Driftsregnskabet for året 2013 blev forelagt af kasserer Jan Olsen. Der var indtægter på kr. 1054.322 kr og
udgifter på 1089.801 kr. og altså et mindre underskud på kr. 35.479. Da dette skyldes dels færre
medlemmer og en forhøjelse af Copy – Dan afgiften gav dette ingen anledning til kritik eller handlinger.
Regnskabet blev da også enstemmigt godkendt, da foreningen har en formue på kr. 848.754 kr. pr. 1 jan
2014.
Pkt. 4.
Indkomne forslag. Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:
Bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftale om levering af TV programmer, internet, IP-telefoni mm. Til
foreningen.
Tommy oplyste om baggrunden herfor og forslaget blev godkendt. Der var ikke andre forslag til
behandling.
Pkt. 5.
Jan Olsen foreviste budget for 2014. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2014.
Det foreslåede blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 6.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kurt Jepsen – Jan Olsen og Niels Jørgen Karlskov.
Alle blev genvalgt. Bestyrelsessuppleanterne : Henning Snedker og Per Christiansen blev også genvalgt.

Pkt.7.
Der var også genvalg til revisorerne Arne Kristensen og Ole Knudsen.
Revisorsuppleant Lene Kristoffersen blev også genvalgt.
Eventuelt:
Der var intet til dette punkt.
Tommy kunne herefter afslutte generalforsamlingen med at takke dirigenten Jan Jensen for god ledelse
af generalforsamlingen og takkede ligeledes de fremmødte for deltagelsen samt bestyrelsen for godt
samarbejde i det forløbne år.

Referat udarbejdet af Boye Andreasen.

