
Bestyrelsesmøde i Elmsager grundejer- og antenneforening, 

tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 19.00 hos Peter 
 

Til stede: Torben Guldbrandsen (nr. 3), Peter Møller Nielsen (nr. 24), Eva Leth 

(nr. 44), Carsten Vang (nr. 62) og Jesper Ploug Mehlsen (nr. 48). 

 

Ad grundejerforeningen 

 

1. Økonomien - status 

Der forventes et overskud på ca. 1.500 kr. for indeværende regnskabsår 

(1.11.2009 til 31.10.2010), når regningen for denne måneds container er 

betalt, så årets resultat tegner meget tilfredsstillende. 

 

2. Budget 2011 

I udkastet for næste års budget regnes med udgifter for sammenlagt 

18.400 kr. Bestyrelsen indstiller, at kontingent for 2011 forbliver uændret, 

dvs. 400 kr. per parcel. 

 

3. Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen 2009 

a. Temaer for generalforsamlingen den 9. nov. 2010 

Eva har forhørt hos Politiet, om de vil komme ud for at vejlede omkring 

sikring af huse, m.v. Men af tidsmæssige årsager afviser man at komme 

ud til orienteringsmøder. For at få bedre tid til nabosnakken besluttedes 

der, at der ikke sættes noget emne på i år. 

 

4. Formandens beretning 

Følg. emner blev nævnt: 

Omlægning af linje syvs rutenet. 

Fornuftig brug af containerne. 

 

5. Hjemmesiden 

Hjemmesiden virker til at køre godt. Mogens bedes om at undersøge, hvor 

meget den bliver besøgt. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Jesper (3. stikvej) og Carsten (4. stikvej) er på valg. Begge tager imod 

genvalg. Eva meddelte, at hun holder næste år. Anette Baatrup (nr. 21) 

spørges om at genopstille som suppleant. 

 

7. Generalforsamlingen 2010 den 9.11. 

Forsamlingshuset er reserveret. Eva og Torben tilbyder at bestille og købe 

ind. Eva spørger hos Lading Mejeri, som har en afdeling i Rundhøj. Desuden 

køber hun vin/chokolade til dem, der står for redskabsordningen. Senest 

tilmelding til Torben søndag den 7. november, kl. 18. 

 Jesper spørger Ove og Anne, om de vil fortsætte udlånsordningen, og 

om, hvor ofte tingene bliver udlånt. 

 Bestyrelsen mødes kl. 18 a.h.t. praktiske. 

 



8. Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.00 hos Torben. 

 

9. Evt. 

a. Intet 

 

 

Ad antenneforeningen 
 

1. Økonomien 

Peter fremlagde et udkast til regnskab for 1.11.2009-31.10.2010. Det 

udviser et mindre underskud på 1.195,94 kr. Underskuddet skyldes, at 

CopyDan har hævet deres afgift meget mere end forventet. Kassebehold-

ningen er på ca. 10.900 kr. 

 

2. Budget 2011 

YouSee har varslet ganske kraftige stigninger for samtlige programpakker. 

Grundpakken stiger f.eks. med 47 %. CopyDan har endnu ikke meldt ud om 

afgifterne for 2011. Under forudsætning af, at CopyDan ikke kommer med 

meget store stigninger i afgifterne, budgetteres der med et mindre overskud 

på ca. 800 kr. De samlede indtægter for næste år budgetteres til130.250 kr. 

De samlede udgifter, alt inkl., forventes at blive på 129.438 kr. Kontingen-

terne justeres derfor til følgende: 

fuld pakke:  4.100 kr. (sidste år: 3.625 – en stigning på 13,1 %) 

mellempakke: 2.900 kr. (sidste år: 2.450 – en stigning på 18,37 %) 

grundpakke: 1.250 kr. (sidste år:    850 – en stigning på 47 %) 

 

3. Fremtiden 

Antenneforeningens fremtid blev drøftet. Det besluttedes, at det enkelte 

medlem selv må undersøge alt. muligheder for modtagelse af TV-signaler. 

 

4. Input til formandens beretning 

 

5. Evt. 

Intet. 

 

 
 referent: Carsten Vang 


