
Referat fra bestyrelsesmøde i Elmsager Grundejer- og Antenneforening, den 2. 
okt. 2012, hos Mogens Vester Frederiksen (nr. 7) 
Til stede: Mogens, Erik Baatrup (nr. 21), Torben Guldbrandsen (nr. 3) og Carsten Vang (nr. 62). 
Fraværende med afbud: Peter Møller Nielsen (nr. 22). 

 
Ad Grundejerforeningen 

  
1. Økonomi og regnskab 2012 

Peter havde fremsendt udkast til regnskab. Det udviser d.d. et overskud på 3.437 kr., men der 
mangler endnu betaling for to containere. Der forventes et minimalt underskud ved årets udgang. 
Foreningens kassebeholdning vil da være på godt 13.000 kr. 

  
2. Budget for 2013 

Peter havde fremsendt udkast til budget (i alt på 18.500 kr.). Budgetudkastet forøges med 700 kr. til 
at dække udgifter til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet bliver uændret på 400 
kr./parcel. 

  
3. Nye tilflyttere 

Nye beboere er flyttet ind i nr. 70. Nr. 17 er så vidt vides solgt.  
  
4. Opsamling fra generalforsamlingen 2011 og sidste bestyrelsesmøde 

a) Udlånsforretningen 
Ingen har endnu meldt sig til at overtage udlånsforretningen (især udlån af borde og stole) efter 
nr. 36. En sidste appel fremsættes på generalforsamlingen, og hvis ikke nogen melder sig i 
sidste øjeblik, må vi desværre se i øjnene, at udlånsvirksomheden må afvikles. 

b) Fortovet på Stenagervej 
Fortovet er delvist blevet repareret efter sidste vinters ødelæggelse, og der ser nogenlunde ud 
nu. 

c) Nye elmålere 
De gamle elmålere er blevet skiftet i løbet af sommeren. 

  
5. Input til formandsberetningen på generalforsamlingen 

a) Velkomsthilsenen til nye beboere 
b) Omlægning af bybus linje 13 

 
6. Valg til bestyrelsen 

a) På valg er Carsten og Erik (indtrådt som suppleant for Jesper) 
Begge tager imod genvalg. 

b) Forslag til suppleant. Carsten spørger Helge Skriver (nr. 58). 
c) Forslag til revisor. Peter spørger Oddmar Poulsen (nr. 14). 

  
7. Generalforsamling  

a) Tid og sted: tirsdag den 6. november 2012, kl. 19.00 i det store mødelokale i Ellevang kirke. 
b) Møde med kirketjener Helmer Biseth til besigtigelse af lokalet. Torben og Mogens deltager, og 

Torben aftaler tidspunkt med ham. 
c) Indkaldelse til generalforsamlingen. Den skal runddeles senest mandag den 22. oktober. 

Mogens og Torben runddeler. 
d) Dirigent. Erik spørger Jørn Fjellerup. 
e) Indkøb til generalforsamlingen og flasker til nr. 36. Torben og Mogens står for indkøb.  

  
8. Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 12. marts hos Peter. 
  
9. Eventuelt 
  Intet 

 



Ad Antenneforeningen 

  
1. Økonomi 2012 

If. det foreløbige regnskab, som Peter har rundsendt, udviser årets resultat et lille overskud på 411 
kr. Foreningens formue er nu på 18.533 kr. 
 

2. Budget for 2013 
 Ud fra YouSee’s udmeldte prisforhøjelser samt en 5 % stigning på afgiften til CopyDan forventes 
prisen på grundpakken at stige med 4 %, mellempakken med 7 % og den fulde pakke med 5 %. I 
priser giver det 
 Grundpakke 1.375 kr. 
 Mellempakke 3.400 kr. 
 Fuld pakke 4.575 kr. 

Bestyrelsen indstiller budgettet til generalforsamlingen. 
 

3. Input til formandsberetningen  
 Intet særligt. Torben taler med Peter, om der er forhold fra YouSee, der skal omtales. 
  
4. Eventuelt 
 Intet 


