Referat fra Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug s ordinære
generalforsamling afholdt i Grejsdalshallen den 2 februar 2016 kl. 19.00.
Formanden Tommy Kristensen bød velkommen til de fremmødte og rettede en
speciel velkomst til Ole Olsen fra You See, der senere ville orientere om nyheder og
produkter fra You See samt besvare spørgsmål fra deltagerne.
Tommy bad om forslag til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog forretningsfører Jan
Jensen, der valgtes enstemmigt.
Jan Jensen konstaterede herefter, at generalforsamlingen i.h.t. lovenes §12 var
lovligt indvarslet via Info-kanalen og Hjemmesiden samt annoncer i VAF 18 jan 2016
og Ugeavisen 20 jan. 2016. Dette blev godkendt af forsamlingen og Arne og Nina
blev valgt som stemmeoptællere. Herefter gav Jan J. ordet til Tommy K. i.h.t.
dagsordenen.
Tommy orienterede om det forløbne år siden overgang i jan.2015 til You See.
Efter skiftet og de småproblemer, der opstod, eks.vis mail setup og nye kanaler m.m.
Har vort anlæg fungeret tilfredsstillende og vi har kun haft få afbrydelser. Anlæget
var jo inden overtagelsen gennemgået og testet og er up to date.
Næste udfordring er afbrydelsen af det analoge signal der frinder sted 9 februar i år.
Der sker samtidig en lille ændring i kanalplaceringen. Der skal derfor i visse tilfælde
en ny kanalsøgning til, men de der har en You See boks får det automatisk via
boksen. Har man problemer, kan man via YOU See på tlkf. 7070 4040 få anvisning
på fremgangsmåden. Jan Olsen fra bestyrelsen har også tilbudt at han til en meget
rimelig pris evt. vil være behjælpelig. Man skal kontakte Jan direkte.
Flere har nok bemærket omtale af, at TDC bliver lagt sammen med YOU See.
Nærmere vil fremgå ved orientering fra YOU See og via pressen. Vi vurderer, at
denne sammenlægning nok vil være til gavn for os.
Tommy gav derefter ordet til Boye A. der orienterede om cykelstiprojektet, der efter
Sidste etape officielt blev indviet 9 december 2015. Dette har vi i foreningen
arbejdet ihærdigt med i snart 20 år. Siden 1 etape blev udført i 2005 har
fortsættelsen været et fast punkt på dagsordenen til generalforsamlingenerne.
2011 kom næste etape og nu kan vi fejre afslutningen i 2015 med den festlige
indvielse. Det er et flot arbejde man har udført og gode løsninger på problemerne
Har medført en sikker cykelmulighed gennem hele Grejsdalen og en langt bedre
trafikafvikling for bilerne på grund af de ordnede parkeringsforhold, der er udført.
Vi har modtaget mange tilkendegivelser over stor tilfredshed med de nye forhold og
har rost Teknisk Udvalg og medarbejderne her for det flotte resultat.
Helge Bardram og Tage Hansen gennemgår vort område for at påse at træer og
buske beskæres ligesom huller i vejen og ujævne fortovsstrækninger bliver anmeldt
til Tekn. Forvaltning. Vi i bestyrelsen anbefaler at medlemmerne selv benytte
muligheden for – vi ” GIV ET PRAJ ” af få styr på fejl og mangler. Det virker og tak til
Tekn.Udvalg for det.

Tommy gav derefter ordet til Niels J. Karlskov der på arrangementsudvalgets vegne
oplyste, at foreningen igen havde afholdt et vellykket juletræsarrangement for
børnene. Der var mange sponsorer der bakker op om festen og Niels J. rettede en
stor tak til dem. Der var dog mindre deltagere end foregående år og da man havde
ændret den traditionelle dato 30 december til et tidligere tidspunkt blev det drøftet.
Niels J. beklagede, at man måske havde havde haft lidt manglende oplysninger til
medlemmerne, men dette vil man ændre på og allerede nu oplyse, at festen i år
påregnes afholdt 11 december 2016. Vi håber på god opbakning til gavn for
børnene. Endvidere orienterede Niels J. om foreningens deltagelse i Sankt
Hansfesten på engen, der igen i 2015 havde flot tilslutning.
Dirigenten konstaterede, at formandens beretning var godkendt og gav ordet til Jan
Olsen for aflæggelse af regnskabet for 2015.
Jan o. kunne oplyse, at regnskabsresultatet var præget af store indtægter p.g.a.
opkrævninger i december 2015 som først skal afregnes til You See i 2016.
Årsresultatet for 2015 udviser indtægter på i alt 3.493.613 kr og udgifter på
2.289.569 og dermed et resultat på 1.204.044. Efter nogle opklarende spørgsmål
blev regnskabet enstemmigt godkendt. Dirigenten takkede og gav ordet til Tommy
K.
Tommy kunne oplyse, at der kun var indkommet ændringsforslag fra bestyrelsen og
begrundede forslagene i en tilpasning til de nye forhold hvor Foreningen selv
opkræver såvel grundpakke som tilvalgsordninger og afregner til You See. Tidligere
klarede Foreningen kun Grundpakken og Stofa stod for resten.
De 3 forslag er som flg.:
1. Alle pakker opkræves forud 2 gange årligt sammen med kontingent til
Grejsdalens Grundejerforening og Antenne laug.
2. .
Lukning af signal/stik samt ved udmeldning af foreningen koster kr. 500.oo
3. Udmelding kan kun ske med min. 3 mdr.s opsigelse til hver den 31.12 eller
30.6 samt gælden regler i vore vedtægter.
Dirigenten konstaterede at de 3 forslag var enstemmigt godkendt.
Tommy fik herefter ordet og oplyste at kontingent til Grejsdalens
Grundejerforening og Antennelaug foreslåes uændret i 2016.
Priserne bliver herefter: Grundpakken kr. 1548.00/år
Mellempakken kr. 4008,00/år
Fuldpakken

kr.5208,00/år

Dirigenten kunne konstatere, at forslagene bvar enstemmigt godkendt.
Næste pkt efter dagorden var valg af bestyrelse.

Dirigenten oplyste at Kurt Jepsen –Jan Olsen og Niels J. Karlskov var på valg.Alle
var villigetil genvalg. Der var ingen andre forslag og Jan O.-Kurt J. og Niels J blev
genvalgt.
Valg af suppleanter: Henning Snedker og Per Christiansen blev genvalgt.
Valg af revisorer: Arne Kristensen og Ole Knudsen blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: Lene Kristoffersen blev genvalgt.
Pkt 8 Eventuelt:
Tommy havde bedt Lene Kristoffersen orientere lidt om Vejle Kommunes planer
til imødegåelse af oversvømmelser i forbindelse med store regnmængder og
stigende vandstand i Åerne. Lene K. besvarede nogle spørgsmål fra deltagerne og
Tommy takkede for orienteringen.
Derefter gav dirigenten ordet til Ole Olsen fra YOU SEE der gav en god orientering
omkring selskabets mange nye muligheder og medlemmernes fordele i at
udnytte disse. You See orienterer med jævne mellemrum om nye tiltag og
oplyste om de ydelser, som mange har adgang til og hvor mange er med i prisen.
Der var god spørgelyst og tilfredshed med oplysningerne fra Ole Olsen.
Dirigenten Jan Jensen takkede herefter deltagerne for god ro og orden på
generalforsamlingen og Tommy K. takkede Jan Jensen for god ledelse af
generalforsamlingen og de fremmødte for deltagelsen.
Tikordsreferat: Boye Andreasen.

