
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. oktober 2014 hos Torben (nr. 3) 

 
Fremmødte: Carsten Vang (nr. 62); Erik Baatrup (nr. 21); Mogens Vester Frederiksen (nr. 
7); Torben Guldbrandsen (nr. 3). Fraværende (med afbud): Peter Møller Nielsen (nr. 24). 
 

 
Grundejerforeningen 
  
1. Økonomi 2014 

Det foreløbige regnskab ender med et forventet underskud på 1.102 kr, hvilket er ca. 
900 kr. højere end budgetteret (budget: -200 kr.). 

  
2. Budget for 2015 

Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at kontingentet sættes op til 450 kr. for at 
imødegå forventede prisstigninger for de otte containere. 

  
3. Nye tilflyttere 

Siden sidste generalforsamling er nye flyttet ind i nr. 60. Huse til salg p.t.: nr. 16 og 
26. 

  
4. Opsamling fra generalforsamlingen 2013 og bestyrelsesmøde 10-03-14 

Intet at bemærke. 
Det blev vedtaget at rette henvendelse til kommunen om at få udkørslen fra stikveje-
ne forsynet med hajtænder. Begrundelsen er dels for at forhindre farlige trafiksituati-
oner, dels for at give unge, der cykler hjem fra skolen via stikvejene, et signal om at 
køre ud på Lange Elmsager med påpasselighed. Torben retter henvendelse til kom-
munen. 

   
5. Input til formandsberetningen på generalforsamlingen 

Så vidt vides, har der i årets løb kun været indbrud i nr. 64. 
  
6. Valg til bestyrelsen 

a. På valg er Carsten og Erik. Begge siger ja til at genopstille. 
b. Forslag til suppleant. Carsten kontakter Helge Skriver i nr. 58 om at genop-

stille. 
c. Forslag til revisor. Peter spørger Oddmar Poulsen i nr. 14 om at tage opga-

ven igen. 
d. Forslag til revisorsuppleant. Peter spørger Eva Leth i nr. 44 om at stille sig til 

rådighed igen.  
  
7. Generalforsamling tirsdag, den 11. november 2014 

Kl. 19.00 i Sognegården i Ellevang kirke. 
Torben og Mogens tager et møde en uges tid før generalforsamlingen med Louis 
(kirketjener) for besigtigelse af lokalet og afklaring af detaljer. 

Indkaldelsen skal være ude senest mandag den 27. oktober. Carsten færdiggør 
den i aften.  
Dirigent: Jørn Fjellerup spørges (Erik). 



Indkøb til generalforsamlingen: EuroSpar kontaktes, om de vil kunne levere buffet li-
gesom sidste år. Torben og Mogens står for indkøb. Praktiske opgaver på dagen: 
Mogens, Torben og Carsten kl. 18. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 10 marts 2015 kl. 19.00 hos Mogens. 
 
9. Eventuelt 

Intet. 
 
 
Antenneforeningen 
  
1. Økonomi 2014 

Det foreløbige regnskab udviser et skønnet underskud på i alt 1456 kr., hvor det 
budgetterede underskud var på 845 kr. 

  
2. Budget for 2015 

Som følge af diverse varslede prisstigninger vil bestyrelsen indstille, at grundpakken 
næste år stiger fra 1.525 til 1.650 kr., mellempakken stiger fra 3.800 til 4.025 kr, og 
fuldpakken sættes op fra 4.875 til 5.225 kr. Dette svarer procentvis til prisstigninger-
ne for YouSee og VerdensTV. 

 
3. Input til formandsberetningen 

Torben inddrager Peter. 
  
4. Nyt om YouSee Play 

Ifølge en artikel i JyllandsPosten den 6. okt. vil YouSee etablere en ny streamingtje-
neste, der skal tage konkurrencen op med andre streamingtjenester. Det er meget 
uklart, om og hvordan medlemmer af antenneforeninger vil kunne udnytte denne mu-
lighed. Torben og Peter kontakter YouSee for at høre, hvad dette vil betyde for an-
tenneforeningens medlemmer. 
 Har nogen udnyttet den større valgfrihed, YouSee allerede tilbyder mht. valg af 
kanaler? Svaret er negativt.. 

  
5. Eventuelt 

Intet. 
 
Ref.: Carsten Vang 


