
Elmsager Grundejer- og Antenneforening 
 

Bestyrelsesmøde d. 14. marts 2011 kl. 19.00, hos Torben 
 

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

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

 

 

Ad Grundejerforeningen 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Genvalg af Jesper som formand, Peter som kasserer og Carsten som se-

kretær. 

 
2. Økonomi 

Alle grundejere har betalt kontingent, og der er dags dato brugt ca. 

4.300 kr. til november måneds container sidste år og til generalforsam-

lingen. Budgettet ser ud til at kunne holde. 

 

3. Opsamling fra generalforsamlingen 2010 

a. Partytelt på 4x9 meter 

Jesper undersøger, om teltet er havnet hos en af grundejerne. 

b. Temaer til kommende generalforsamlinger 

Hvis der kommer nogle gode ideer til relevante temaer, vil de blive 

sat på programmet. Hvis ikke, vil generalforsamlingerne blive af-

viklet som bestemt i vedtægterne, og der kan blive mere tid til det 
sociale samvær. 

 

4. Containerplan for 2011 

Følgende datoer blev fastlagt for de 8 containere (alle 20m3): 8-10/4; 

29/4-1/5; 27-29/5; 24-26/6; 19-21/8; 16-18/9; 14-16/10; 11-13/11. På bag-

grund af den tidligere vedtagne rotationsordning startes der i år med stikvej 1. 

Jesper kontakter vognmanden for aftaler. 

 

5. Medlemsoversigten, opdatering, registrering af tilflyttere 

a. Nye ejere er kommet til i nr. 2 og nr. 34. 

b. Formanden udarbejder udkast til en velkomstskrivelse til nye be-
boere. 

 

6. Hjemmesiden, status 

Der er ikke kommet mange nyheder siden generalforsamlingen.  

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

a. Tirsdag den 11. okt. 2011 hos Jesper. 

b. Generalforsamling: tirsdag den 8. november kl. 19. Jesper reserve-

rer Forsamlingshuset. 

 

8. Evt. 



Elmsager Grundejer- og Antenneforening 
 

a. Huller i vejen 

Torben henvender sig til kommunen vedr. hullerne i vejen. 

b. Hilsen i forbindelse med dødsfald? 

Bestyrelsen har drøftet, hvorvidt foreningen skulle markere forskel-

lige begivenheder hos medlemmerne; men risikoen for at komme 

til at overse nogen er for stor. Bestyrelsen finder det derfor ikke 

betimeligt at bringe en blomsterhilsen el. tilsvarende. 

 

Ad Antenneforeningen 

 
1. Konstituering af bestyrelsen 

Alt som tilforn. 

 

2. Økonomi 

Alle har betalt kontingentet til 1. januar. 2 har skiftet pakker, en tredje 

vil gøre det til 1. januar 2012.  

 

3. Opsamling fra generalforsamlingen 2010  

a. En kollektiv aftale med anden tv-signaludbyder 

Det må være op til enkelte medlem selv at undersøge, om man øn-

sker at modtage fra en anden signaludbyder. Antenneforeningen 

fortsætter hos YouSee, så længe de vil have antenneforeningen. 
 

4. Evt. 

a. Peter har sagt ja til, at en konsulent fra YouSee kan komme for at 

fortælle om FlexValg ordningen. 

 


