Side 1 af 2

Stikord referat fra ordinær generalforsamling i Grejsdalens Grundejerforening og Antenne Laug
i Grejsdalshallen den 1 februar 2017 kl. 19.00.
Formand Tommy Kristensen bød velkommen til de fremmødte og en speciel velkomst til Key
Account Manager Flemming Olsen fra YOU SEE, der er vor kontaktperson til YouSee.
Punkt 1 på dagsorden er valg af dirigent.
Forretningsfører Jan Jensen blev foreslået og valgt. Tommy gav herefter ordet til Jan Jensen, der
konstaterede at generalforsamlingen i.h.t. lovene var lovligt indvarslet dels i VAF den 9 jan og 11
jan i Ugeavisen samt på foreningens hjemme www.grejsdalen.dk og Info side på TV.
Generalforsamlingen blev godkendt og dirigenten bad om forslag til valg af 2 stemmetællere. Arne
Kristensen og Bent Hansen valgtes.
Dirigenten gav herefter ordet til Tommy Kristensen for aflæggelse af beratning for 2016.
Tommy indledte med at beklage den meget omtalte afbrydelse af TV signalet lige før Dronningens
Nytårstale.
Der var tale om et totalt nedbrud af YouSee over hele landet og afbrydelsen varede de fleste
steder til lige efter midnat. Der er ingen forklaring på hændelsen, men Politiet er involveret, da
det er en påført hændelse. Mange havde dog fundet løsninger på eksempel ved at streame via
PC eller lignende, men Foreningen kan kun beklage hændelsen.
Tommy orienterede herefter om den varslede afbrydelse af FM signalet via vort net. Dette finder
sted som planlagt den 2-2- 2017 og man kan bestille en gratis stue antenne hos YouSee via
www.yousee.dk eller på telefon 70 70 30 17.
Tommy informerede herefter om mulighederne for at nøjes med Internet og fravælge TV-signalet.
Mange anvender jo via PC, tlf. eller andet selv at finde det TV, de ønsker.
Tommy.orienterede derefter om mulighed for at modtage lynhurtigt Internet (1 giga speed).
Arbejdet er igang og vi ventes at kunne levere ultimo 2017, men herom nærmere senere.
Tommy orienterede derefter om vore pakke- og bland selv løsning.
I forbindelse med formanden beretning orienterede Niels Karlskov på Arrangementsudvalgets
vegne om dels vor deltagelse i Sct. Hans båbet på Engen dels det traditionelle Juletræsfest for børn
den 11.12.2016. Der var god tilslutning og der afholdes igen Jutræsfest den 10 december 2017.
Sædvanlig annoncering når tiden nærmer sig.
Boye Andreasen orienterede om af slutningen af Cykelstiprojektet der er afsluttet og fungerer
perfekt. Man har fået etableret et forsøgsprojekt med styring af cykeltrafikken der via censorer
tilretter Trafiklys, så man får en såkaldt " Grøn Bølge 't . Dette er en stor fordel i myldretiden og
giver en flot trafikafvikling. Der er kun få forsøgsanlæg i Danmark, så vi kan takke for at vi fik et
anlæg hos os. Prøveperioden tænkes at vare 3 år.
Der blev også drøftet spørgsmål omkring kloak-og afløbsforhold og afhjælpning af truende
oversvømmelser.
Helge Bardram orienterede herefter over udvalgets arbejde med at holde kontrol
med bevoksninger, gadelys vej forhold mv. Husk " Giv et praj" ordningen til Teknisk
Udvalg. Det virker.

02-02-2017

Side 2 af 2

Tommy afsluttede herefter med at oplyse om de nye aftaler med YouSee vedr. Netflix på
boksløsning m.v. Hold øje med nyhederne vi YouSee informationer via Kundeservice m.v.
Efter nogle opklarende spørgsmål takkede Tommy for debat og interesse fra de fremmødte.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Dagsorden pkt.3.
Kasserer Jan Olsen aflagde regnskab for 2016. Regnskabet kan ses på hjemmesiden. Efter nogle
opklarende blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Dagsorden pkt.4.
Der var ikke indkomne spørgsmål eller forslag, men bestyrelsen foreslog uændret kontingent
for 2017. Dette blev enstemmigt godkendt.
Dagsorden pkt.5
Tommy gennemgik Budget for 2017 der med uændret kontingent udviser et underskud. Med
henvisning til vor gode økonomi har bestyrelsen accepteret dette. Budgettet blev enstemmigt
godkendt og kan ses på hjemmesiden.
Dagsorden pkt.6.
Valg af bestyrelse. Tommy Kristensen — Boye Andreasen og Helge Bardram blev enstemmigt
genvalgt.
som suppleanter genvalgtes Henning Snedker og Per Kristiansen.
Dagsorden pkt. 7.
Valg af revisorer.
Arne Kristensen og Ole Knudsen genvalgtes enstemmigt.
som revisor suppleant genvalgtes enstemmigt Lene Kristoffersen.
Dagsorden pkt. 8.
Der var ikke spørgsmål under punktet.
Formand Tommy Kristensen takkede herefter Bestyrelsen for god samarbejde i det forløbne år og
takkede også de fremmødte fr god debat og takkede også dirigenten Jan Jensen for god ledelse af
generalforsamlingen.
ref. Boye Andreasen
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