Referat fra ordinær generalforsamling i Grejsdals Grundejerforening og Antennelaug 3 februar 20L5 il
Grejsdalshallen kl. 19.00.
Formand Tommy Kristensen bød velkommen og rettede en spe-ciel velk-omst til Kasper Grønholdt fra
Yousee, der mødte efter afbud fra Ole Olsen. Tommy bad heiefter om forslag til dirigent og på bestyrelsens
vegne fbreslog Tommy forretningsfører Jan Jensen. Jan Jensen blev valgt og kunne konstatere at
geieralforsamlingen i.h.t. vedtæEternes § 12 var lovligt indvarslet dels.via lnfo- og Hjemmesiden samt
ånnoncer i VAF d6n 27.L.20L5 sa-mt Ugeavisen 28.1.2615. Herefter beder Jan J. om forslag til valg af 2
stemmetællere: Arne Kristensen og Bent Hansen blev foreslået og valgt . Videre ad dagsorden:
2. Tommy aflagde beretning for bestyrelsens arbejde i det-forløbne år. A.ntenneudvalget havde som
planlagt årbejcl"et med fornfelsen af vor kontrakt med Stofa og andre udbyde.re.for at opnå en ny aftale der
kunne-opfyldå ønskerne fra sidste års generalforsamling- om større valgfrih-ed til m.edlemmerne i
sammerisåtning af programpakkerne samlet udbud aT lnternet gg TV til fa.vorable p.riser og stabil drift og
vedligehold af vårt ånlåg. Efter mange møder og forhandlingervalgte Udvalge^t at indgå kontrakt med
YousEe, der opfyldt vore-betingelser. Som bekentt skiftede vi til Yousee den 12 januar og de fleste .
udfordiinger er iøst og anlægg-et fungerer godt. Vi står nu med et nyrenoveret anlæg der opfylder kravene
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til kvalitet, fleksibilitea og mange muligheder for frit valg af produkter'

Tommy gav derefter ordet til Boye Andreasen, der kunnem oplyse, at-f91eqi-ngens ønske om
cykelstif6rbindelse fra Grejs gakk til Jellingvej nu ser ud til at blive opfyldt. Sidste års etape fra Anton
B'ehrentsensvej til Grejsdaisvej 62 blev som planlagt udført i 2014 og. sidste melding til fortsættelse og åermeO tærOig'gørelso lyder, åt der nu er midler tii projektet. D-er udpeges projektfeder^o^q gtqles op på .
planlæiningeåTlndevæiend'e uge og opstart p å tæid.iggørelse forventel at ske i 3. kvt. 2015. Så enstor tak
iil teknist F-orvaltning for det hidtidige arbejde og håb om færdiggørelse her i 2015.
Niels J. Karlskov berettede om Arrangementsudvalgets aktiviteler_i 20L4, hvor det traditionelle juletræ.for
Uøinene igen varvellykket. Der har vbret ønsker dn flytningen af dette arrangement fra den ma.ngeårige
dato 30.L7. til et tidliåere tidspunkt, da mange holder ferie og er bortrejst denne. dato..Udvalget fal dertor
17. Man håber
besluttet at flytte årets juletråstfest for børnene til den 13 december 2Ol5 fra kl.,
dermed at kuÅne opfylde ønskerne om god tilslutning til dette gode arrangement.
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Herefter afsluttede Tommy beretningen for det forgangne år. Efter nogle opklarende,spørgsmål af tekn. Art
afsluttede dirigenten punktet med af konstatere, af beietningen var enstemmigt godkendt.
3. Kasserer Jan Olsen aflaede regnskab^ for året 2OL4 og kunne oplyse at der havde været indtægter på
993.793 kr og udgifte r på1A+.ZdS kr. Årets resultat blev dermed på kr. 139.588 kr. Kapitalafstemningen
viser dermeden formue pr. l januar 2015 på kr. 988.342 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt af de 2 revisorer; Arne Kristensen og Ole Knudsen.

Dirigenten kunne konstatere, at regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4 Eventuelle forslag fra foreningens medlemmer: der var ingen indkomne forslag til behandling.
5.Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. Tommy orienterede om de aftalte ændrede forhold
omkring indlegning åt tøU-enOe vedligehold af ani-æg med vidåre, vi påregner ikke større investeringer, da
vort aniæg neiop e-r renoveret og foinyet på mange områder, så alt er lipJgp. B.estyrelsen ønsker en
kontingeniforhøielse til foreningEn på kr. iO,oo pi. medlem. Denne forhøjelse vil dog ikke blive opkrævet i
år. Budgetudkasi og den varslede forhøjelse blev enstemmigt godkendt.

- Boyg Andreasen- He.lge Bardram og
Jørgin Meier.'Tommy--goyå-og Helge var villige til genvalg, men JØrgen Meier ønskede ikke valg.

6 Valg af bestyrelse og suppleanter: på valg var Tgmmy Kristensen

Dirigenten bad derfor om forslag til bestyrelsesvalget. Der var forslag om genvalg til de.afgående og.nyvalg
af Tåge Hansen. Tommy Kristen;en-Boye Andreasen- Helge Bardrarnog Tage Hansen blev enstemmigt
valgt.
Som bestyrelsessuppleanter blev Henning Snedker og Per Christiansen genvalgt
7. Valg af revisorer: Arne Kristensen og Ole Knudsen blev genvalgt. Revisorsuppleant Lene Kristoffersen blev

ligeledes genvalgt.

8. Eventuelt: efter flere spørgsmål af tekniske og opklarende art, orienterede Lene Kristoffersen om. Vejle
Spitdevands mulighåder for åndringer i afledning åf regnvand og tilskudsmulighederne herfor. Der henvises

Efter stor interesse til Vejle Spildevands Hjemmeside, hvor interesserede kan få oplysninger om opnåelse af
tilskud m.v.
Efter dette indlæg orienterede Kasper Grønholdt fra Yousee om de mange muligheder-og tilbud den nye
aftale giver mulighed for. Med det frie valg for medlemmerne og de gode muligheder for selv at
sammensætte aitaler om såvel Tv som lnternet og eks.vis mobiltelefoni er der gode muligheder for at spare
penge fremover. Kasper Grønholdt noterede også enkelte medlemmers problemer i forbindelse med skiftet
iil Yousee' Man vil få henvendelse fra Yousee herpå, så de få udestående problemer løses forhåbentlig
snart.
Efter spørgsmål vedr. priser og programsammensætning afsluttede Tommy indlæget med at takke Kasper
Grønholdt for fremmØdet og medlemmerne for den store interesse.
Tommy takkede herefter bestyrelsen for det gode og effektive samarbejde i det forløbne år og takkede
ligeledes dirigenten Jan Jensen for god ledelse af generalforsamlingen.

Stikordsreferat udarbejdet af Boye Andreasen.

