
Grejsdal Grundejerforening og Antennelaug ordinære generalforsamling 

31. august 2021 kl. 19.00 i Grejsdalens fritidscenter. 
 

I henhold til vedtægternes § 12 afholdes generalforsamlingen hvert år ingen udgangen marts måned 

indkaldes med mindst 20 dages varsel. 

Den kunnens ikke afholdes i februar måned 2021 pga. Corona nedlukning. 

 

Formanden Tommy Kristensen byder velkommen til de fremmødte, 6 personer, samt en 

repræsentant fra YouSee-Flemming Olsen. Tommy beder om forslag til valg af dirigent, Jan Jensen 

vælges. 

Jan Jensen fortalte at generalforsamlingen var lovligt indkald med 20 dages varsel. 

Se hjemmesiden samt annonce i ugeavisen 11.8.2021. Jan Jensen aftalte med Tommy, at det ikke 

var nødvendigt med stemmetæller pga. de få fremmødte  

 

Ad. 2. 

Formand Tommy Kristensen aflægger herefter beretning om det forløbne år. 

Ved Corona nedlukningen har vi formået at holde foreningen kørende i hele perioden, vores signaler 

har vi sørget for at virkede, i forbindelse med Corona nedlukningen har YouSee med en kommet 

med en kærkommen hilsen, ved at åbent for flere tv-kanaler f.eks. TV2 News, børnekanaler og 

filmkanaler. Det der gjorde os mest ondt i 2020 var at vi måtte aflyse vores Juletræsfest, vi kunne 

ikke tage ansvar for afholde den, men i år 2021, hvis alt går vel den 5. december vil afholde den 

med samme koncept som vi plejer, med forbehold. Vi talte sidste gang i 2020 om broen over 

Grejsdalen, ved Wittrup Tæppefabrik, til Grundet skov, hvilket vi ikke har hørt mere til fra Vejle 

kommunen. I 2020 har vi haft temmelig mange dyre kabler skader, som man kan se i vores 

regnskab, når vi taler om internet har vi fået GegaSpeed 1000 mbit til 299 kr./måned, vi har en god 

aftaler vedr. prisen med YouSee. Vores TV-pakker, er stadig billigere end andre foreninger i byen. 

Hvis man har TV-pakker hos Grejsdalen Antennelaug kan man også streame dem, og i YouSee app 

kan man tage dem med i f.eks. i sommerhus. Vi kunne se at vores hjertestarter, Grejsdal sognehus, 

har været i brug, det kan ses når den bliver hængt på plads. YouSee har en TV boks, bruges til bla. 

Blandselv og se forfra, som vores medlemmer kan låne gratis. 

 

Ad. 3. kasserer Jan Olsen aflagde regnskabet for år 2020 og gennemgik regnskabet de enkelte 

poster. Der var indtægter for 2020 på kr. 2.143.347 og udgifter for kr. 2.868.733. Årets resultat 

endte med et underskud på kr.725.386. Balancen udviste en formue på kr. 1.581.250. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

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

 

Ad.5. Budget for 2021 blev forelagt og gennemgået. Indtægter udgør kr. 1.910.000  

Og udgifter udgør kr. 2.175.00, der påregnes et underskud kr. 265.00 

 

Kontingent foreslås som flg. Grundpakke                                    kr. 870,00 pr.½ år 

Tillæg for mellempakke med 10 blandselv kanaler                    kr. 1.385,00 pr.½ år 

Tillæg for fuldpakke med 25 blandselv kanaler                           kr. 2.075,00 pr.½år 

Såvel budget som kontingent blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Bestyrelse: Tommy Kristensen, Tage Hansen, Steen Aamand Olsen og Kim Jensen 

Alle var villige til genvalg, alle blev genvalgt. 

Som suppleanter valgtes: Henning Snedker og Kurt Mikkelsen, blev valgt  

 



Ad. 7. Valg af revisorer Arne Kristensen og Ole Knudsen, blev valgt 

Revisor suppleant blev Lene Kristoffersen, valgt. 

 

Ad. Eventuelt. En person spurgte om vores hjemmeside var lukket, Tommy kunne fortælle, at der 

var problemer med det tekniske udstyr og han har rette henvendelse til dem der vedligeholder vores 

hjemmeside. 

En person fortalte,  at hun har problemer med TV boks fra YouSee, boksen slukkede jævnligt og går 

i sort. 

Tommy anbefalede, at hun går ind til YouSee forretningen i Vejle og få den byttet. 

 

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

dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen samt bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

 

Ref. Jan Olsen          

   

 

    


