
Bestyrelsesmøde mandag den 7. oktober kl. 19.00 hos Carsten 
 
Fremmødte: Carsten Vang (nr. 62); Erik Baatrup (nr. 21); Mogens Vester Frederiksen (nr. 7); Peter 
Møller Nielsen (nr. 24); Torben Guldbrandsen (nr. 3). 
 
Grundejerforeningen 
  
1. Økonomi 2013 
Det foreløbige regnskab for 2012-13 blev gennemgået af Peter. Regnskabet udviser et mindre underskud på 

ca. 1.000 kr. Kassebeholdningen vil lande på omkring 12.600 kr. 

2. Budget for 2014 

Peter gennemgik det udsendte forslag til budget. Der budgetteres med en samlet udgift på 19.000 kr., 
hvilket vil være lidt lavere end 2013. Det indstilles til generalforsamlingen, at kontingentet fastholdes på 
400 kr. 
 

3. Nye tilflyttere: nr. 13, 17, 42 og 48 

 

4. Opsamling fra generalforsamlingen 2012 og bestyrelsesmøde 26-02-13 
Vedr. asfaltering af vejen har formanden henvendt sig til kommunen og spurgt om kommunens 
retningslinjer for en almen asfaltering af vejen. Kommunen har svaret, at lukkede villaveje ikke prioriteres 
først i kommunens planer for nyasfaltering. 
 Der har været rapporter om tre indbrud i løbet af året. 
 

5. Forslag til vedtægtsændring (revisorsuppleant) 
Behandlet på sidste bestyrelsesmøde. Der er 47 medlemmer i foreningen, og mindst 24 husstande skal 
være mødt frem til generalforsamlingen, og mindst 24 husstande skal stemme for ændringsforslaget, for at 
det kan vedtages. 
 

6. Input til formandsberetningen på generalforsamlingen 
Indbrud i årets løb 

Nabohjælp 

Udlånsforretningen 

  

7. Valg til bestyrelsen: 
    - På valg er Peter, Mogens og Torben 
 Alle tre er villige til at fortsætte 
    - Forslag til suppleant 

 Carsten spørger 
    - Forslag til revisor 
 Peter spørger 
    - Forslag til revisorsuppleant. Forudsætter, at vedtægtsændring bliver vedtaget. Peter spørger. 
  

8. Generalforsamling tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 i Sognegården i Ellevang kirke 

    - Møde ultimo oktober med Louis (ny kirketjener) 
 Torben og Mogens tager en snak med kirketjeneren 
    - Indkaldelse. Skal være ude senest mandag den 28. oktober 

Carsten udarbejder indkaldelsen. Den sendes ud pr. mail sammen med bilaget om vedtægtsændringer  



    - Dirigent  
 Erik spørger 
    - Indkøb til generalforsamlingen 

EuroSpar vil gerne levere, ligesom SuperBest tidligere har gjort. Erik og Mogens køber ind i EuroSpar. 
  

9. Næste bestyrelsesmøde 

Mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 hos Erik 
 
10. Eventuelt 
Intet 
 

 

Antenneforeningen 

  

1. Økonomi 2013 

Det foreløbige regnskab for 2012-13 blev fremlagt og gennemgået af Peter. Regnskabet udviser et 
underskud på ca. 600 kr. Foreningens samlede formue forventes at lande på ca. 17.900 kr. 
 

2. Budget for 2014 
Peter fremlagde forslag til budget for antenneforeningen. Der budgetteres med en samlet udgift på 

137.953 kr., hvilket er en beskeden stigning i forhold til regnskabet for 2012-13. Det indstilles til 

generalforsamlingen, at kontingentet for 2014 fastsættes til følgende satser: 

 Grundpakke 1.525 (stigning på 150 kr., det er 10,9 %) 

 Mellempakke 3.800 (stigning på 400 kr., det er 11,8 %) 

 Fuld pakke 4.875 (stigning på 300 kr., det er 6,6 %) 

Bestyrelsen konstaterer, at priserne fortsat er konkurrencedygtige, sammenlignet med andre tilbud. 

  

3. Input til formandsberetningen 
Intet særligt at bemærke 
  
4. Eventuelt 

Intet 


