
Bestyrelsesmøde mandag den 10. marts 2014 hos Erik (nr. 21) 

 
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. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig med uændret bemanding: Formand: Torben; næstformand: Erik; 

kasserer: Peter; referent: Carsten; web-ansvarlig: Mogens. 

 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 7. oktober 2013 

Intet. 

 

3. Opfølgning fra generalforsamlingen 12. november 2013 

Intet at bemærke. 

 

4. Nye tilflyttere i nr. 60 pr. 01-01-2014. Andre? 

Så vidt vides, er der ikke andre på vej. 

 

5. Containerplan for 2014 

21.-23.3. (alt. 28.-30.3.) 

16.-21.4. 

15.-18.5.  

20.-22.6. 

15.-17.8. 

12.-14.9. 

17.-19.10. 

7.-9.11. 

Der begyndes på stikvej 4. Formanden kontakter Bent Hansen snarest. Beboerne på den stikvej, 

hvor containeren skal stå, opfordres til ikke at parkere på vendepladsen fra den torsdag aften, hvor 

containeren kommer fredag morgen. 

 

6. Dato for generalforsamling 2014 

Tirsdag den 11. nov. Torben kontakter kirketjeneren ved Ellevang Kirke for at reservere 

sognegården. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 14. okt. hos Torben. 

 

8. Eventuelt 

Generalforsamling i Vejlby-Risskov Grundejerforening den 27 marts: John Krarups mail om 

generalforsamlingen sendes ud til foreningens medlemmer.  



  

Antenneforeningen 

  

1. Nyt om større valgfrihed mht. kanaler? 

YouSee har meldt ud, at der bliver større valgfrihed med hensyn til selv at sammensætte kanaler til 

Mellem- og Fuld Pakke, og at man fremover kan skifte pakke med en måneds varsel. If. foreningens 

vedtægter kan man kun skifte pakke ved hvert kalenderårs start, med mindst tre måneders varsel. 

Hvis man i løbet af året selv vælger at skifte pakke nedadgående ved henvendelse til YouSee, kan 

man ikke få tilbagebetalt kontingent.  

Bestyrelsen undersøger, om der skal laves vedtægtsændringer til næste generalforsamling. 

Peter kontakter YouSee med henblik på at få en samtale med en konsulent om, hvilke betydning de 

nye ændringer får for administrationen af antenneforeningen. 

 

2. Eventuelt 

Intet. 


