
Grejsdalens Grundejerforening & Antenne Laug ordinære generalforsamling 

onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00 i Grejsdalens Fritidscenter. 
 

I henhold til vedtægterne § 12 afholdes generalforsamlingen hvert år inden udgangen af marts 

måned og indkaldes med mindst 20 dage varsel. 

Se vores hjemmeside samt annoncer i VAF 11. januar 2020, 

samt ugeavisen 15. januar 2020. 

 

Ad dagsorden: 

Formanden Tommy Kristensen bød velkommen til de fremmødte, 12 personer,  

samt en repræsentant fra YouSee – Flemming Olsen. Tommy beder om forslag til valg af dirigent. 

Jan Jensen vælges enstemmig som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig 

indvarslet iht. vedtægterne. 

 

Jan Jensen kunne konstatere at der ikke var behov for forslag til stemmetæller. 

 

Ad. 2 

Tommy Kristensen aflægger herefter beretning om det forløbne år siden sidste års 

generalforsamling 6.februar 2019. 

 

Foreningen har mistet 2 bestyrelse medlemmer Kurt Jepsen i 2019 og  

Boye Andreasen i 2020 begge ved sygdom, de havde begge 2 gjort et stort stykke arbejde i 

foreningen i mange år. 

Vi har 2 ledige pladser i bestyrelsen. 

 

Juletræsfesten var som tidligere en stor succes, Niller ville gerne sige tak for den store opbakning 

og at vi er stadig en af de få foreninger der har gammeldags juletræsfest og han håber at der bliver 

ligesom meget opbakning i år d. 6.12.2020 

 

Tommy fortalte om den nye internethastighed Giga speed på 1000MB, bestyrelsen fik for 2 år siden 

bemyndigelse til at indgå sådan en aftale, der var dog en klausul at der ikke måtte blive en 

kontingentstigning. Nu i 2020 er vi klar med den nye hastighed og der er blevet holdt et YouSee 

info for medlemmerne i sidste uge og nyt vil blive holdt d. 27.5.2020 og i forbindelse med denne 

begivenhed er vi komme på Facebook. Prisen for de forskellige internethastigheder hos YouSee, er 

vores forening generelt ca. 100 kr. billigere end andre foreninger i Vejle. 

 

Foreningen havde søgt om Hjertestater, den fik vi 2019 og den sat op Grejsdalen sognehus, 

Trygfonden starte et kursus i 2020 så hvis der er noget der gerne vil på kursus, så kan de kontakte 

foreningen. 

 

Vi har indgået en aftale med YouSee om en boks løsning hvor der kan optages i en sky og med 

arkiv, hvis man ikke har fået en boks kan man hente en boks gratis i YouSee butik Vejle, den er til 

låns hvis man flytter el. opsiger sit abonnent i foreningen skal den afleveres. Tommy fortalte videre 

om alle de løsninger boksen kan bruges til. 

 

Mobilitetsplanen for Vejle der har vi været inviteret til møder med kommunen, der blev der talt om 

en Skov rute fra Urhøj der er en alternativ rute over Grejsdalen til E45   

Vejle kommune vil afsætte 30 millioner til at gøre Frederikshøjvej og Bøgagervej bedre, Tommy 

foreslog at gøre vejen dårligere, faktisk vil kommune sætte et bliklys op ved 

Frederikshøjvej/Grejsdalsvej. Fra Planetbyen taler man om 2 veje til Jellingvej, men alle de ting har 

Vejle kommune ikke vedtaget endnu. Alt den trafik vil indtil videre komme ned gennem 

Grejsdalen, Tommy foreslog at man byggede broen først, inden de andre løsninger. Grejsdalens 

Grundejerforening & Antenne Laug, har gjort indsigelse til de løsninger, vi ønsker broen længere 

væk, Grejs Mølle. Tommy har også talt med kommune om de hegn, ved jernbane, der bliver klippet 

over ved Ny Grejsdalsvej, der vil kommunen etablerer 2 overgange. 



 

YouSee fik noget af turbulent start 2020, bland selv virkede ikke det bøvlede de temmelig meget 

med, men nu har de fået det til at virke. Vi har en kontrakt med YouSee hvor vi at vi har aftalt at vil 

havde de kanaler der ses af flest mennesker. Discovery tilbud er at vi kan købe en kanal, men vi 

skal tage andre 10 kanaler med, vi vil gerne havde Discovery kanalerne kommer i bland selv, derfor 

den konflikt mellem Discovery og YouSee. 

 

Efter nogle spørgsmål vedr. ændringerne blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 

 

Ad 3. 

Kasserer Jan Olsen aflagde regnskabet for 2019 og gennemgik de enkelte poster. Der var indtægter 

for 2019 kr. 2.432.516 og udgifter for kr. 2.478.288. Årets resultat endte med et underskud på kr. 

45.772, dette var forudset og set til foreningens kassebeholdning acceptabelt. Balancen udviste 

herefter en formue på kr. 2.306.636. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 4. 

Indkommet forslag. Ingen forslag var indkommet fra medlemmerne  

 

Ad. 5. 

Budget for 2020 blev forlagt og gennemgået, indtægter udgør kr. 2.150.000 og udgifter udgør kr. 

2.400.000, der påregnes derfor et underskud på kr. 250.000 

Forslag fra bestyrelsen, uændret kontingent for 2020  

Drift af anlægget inkl. Grundpakke 25 kanaler  kr. 870,00 pr. ½ år 

Tillæg for mellempakken/bland selv 10 kanaler  kr. 1.385,00 pr. ½ år 

Tillæg for fuldpakken/bland selv 25 kanaler  kr. 2.075,00 pr. ½ år 

Kun internetforbindelse og medlemskab (ingen TV-pakke) kr. 180,00 pr. år     

 

Ad. 6. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tage Hansen, Jan Olsen og Niels Jørgen Hansen blev genvalgt. 

Sten Aamand Olesen og Kim Jensen blev valgt  

Valg af suppleanter: Henning Snedker og Kim Jessen blev genvalgt  

 

Ad. 7. 

Valg af revisorer: Arne Kristensen og Ole Knudsen blev genvalgt. 

Valg af revisor suppleant: Lene Kristoffersen blev genvalgt. 

 

Ad. 8. Eventuelt: Der blev spurgt om broen kommer over Grejsdalen. 

Tommy fortalte at der ikke er taget en endelig beslutning hvor og om den skal bygges, 

men han er næsten sikker på at den kommer. 

 

Tommy Kristensen afsluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte for deltagelse og 

takkede dirigenten for ledelse af generalforsamlingen 

 

Ref. Jan Olsen 

 


