
Grejsdals Grundejerforening og Antenne laug ordinære generalforsamling den. 6 februar 
2019 kl. 19.00 i Grejsdalens Fritidscenter. 

I henhold til Vedtægternes § 12 afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts 
måned og indkaldes med mindst 20 dages varsel. Se hjemmesiden samt annoncer i VAF 14.01.2019 
samt Ugeavisen 17.01.2019.  

Ad dagsorden:  

Formanden Tommy Kristensen byder velkommen til de fremmødte samt en repræsentant fra 
YouSee – Flemming Olsen. Tommy beder om forslag til valg af dirigent. Jan Jensen vælges 
enstemmigt som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet i.h.t. 
vedtægterne.   

Jan Jensen beder herefter om forslag til stemmetællere. Arne Kristensen og Jette Hansen blev valgt.  

Ad.2.  

Formand Tommy Kristensen aflægger herefter beretning om det forløbne år siden sidste års 
generalforsamling 7.2.2018.  

Foreningen har fået lovning på en Hjertestarter, der vil søges placeret et centralt sted i Grejsdalen. 
Ligeledes vil Bestyrelsen arbejde på at finde et antal Hjerteløbere der frivillig vil medvirke efter 
tilkaldelse. Herom nærmere senere. Netop Hjertestartere omtales jo ofte i medierne og vi glæder os 
til at komme videre med etableringen her i Grejsdalen.  

Tommy omtalte herefter foreningens juletræsfest for børnene der også i 2018 fik stor tilslutning. 
Bestyrelsen tilstræber at videreføre denne tradition og påregner afholdelse af juletræsfest den 8 
december 2019.  

Tommy orienterede herefter om foreningens aftale med YouSee, der efter langvarige forhandlinger 
nu er på plads. Vi kommer hermed i front med hastighed og kvalitet på vore programmer og vil 
løbende orientere herom. Tommy præsenterede herefter de mange nye muligheder foreningen vil 
blive i stand til at levere til konkurrencedygtige priser.  

Som bekendt fik vore medlemmer tilbudt en gratis TV-boks for bedre udnyttelse af de mange 
muligheder. Tilbuddet gælder lidt endnu og kan udnyttes ved at henvende sig i YouSee butikken i 
Vejle, Husk at henvise til medlemskabet til vor forening. Der vil blive orienteret om ændringer for 
såvel Bland selv som øvrige fordele i den kommende tid.  

Vort anlæg vil i den kommende tid blive ført helt op hvad kvalitet angår og vi kan allerede 
konstatere at vore udgifter til udbedring af skader er faldet betragtelig i det forløbne år.  

Efter nogle spørgsmål vedrørende ændringerne blev formandens beretning enstemmigt godkendt.  

Ad.3. kasserer Jan Olsen aflagde regnskabet for år 2018 og gennemgik de enkelte poster. Der var 
indtægter for 2018 på kr. 2.179.152 og udgifter for kr.2.303.592. Årets resultat endte hermed på et 
underskud på kr.124.440. Dette var forudset og henset til foreningens  
kassebeholdning acceptabelt. Balancen udviste herefter en formue på kr2.352.408.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

Ad.4. Indkomne forslag. Ingen forslag var indkommet fra medlemmerne. 

 

Ad.5.Budget for 2019 blev forelagt og gennemgået. Indtægter udgør kr. 2.111.250 og udgifter 
udgør kr. 2.247.000. Der påregnes derfor et underskud på kr.135.250.  

Kontingent foreslået som følgende: 

Grundpakke kr. 870,00 pr.½ år  

Tillæg for mellempakke/bland selv kanalerkr.1385.00 pr.½ år  

Tillæg for fuldpakke/25 bland selv kanaler kr. 2.075.00. 

Såvel budget som kontingent blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Tommy Kristensen og Boye Andreasen er 
villige til genvalg. Jan Nielsen, der har afløste Helge Bardram i bestyrelsen er på valg. 



Tommy Kristensen og Boye Andreasen blev genvalgt og Jan Nielsen blev valgt.  

Som suppleanter valgtes: Henning Snedker og Kim Jessen blev Valgt.  

Ad.7 valg af revisorer: Arne Kristensen og Ole Knudsen blev genvalgt. Som revisorsuppleant 
genvalgtes: Lene Kristoffersen.  

Ad 8. Eventuelt.  Der var ingen bemærkninger til dette punkt.  

  

Tommy Kristensen afsluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte for deltagelsen og 
takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.  

  

Ref. Udarbejdet af Boye Andreasen.  


