
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27.oktober 2015 kl. 19.00 hos Peter i 
nr. 24. 
 
Til stede: Carsten Vang (nr. 62); Erik Baatrup (nr. 21); Mogens V. Frederiksen (nr. 7); Pe-
ter Møller Nielsen (nr. 24); Torben Guldbrandsen (nr. 3). 
 
 
Grundejerforeningen 
  

1. Økonomi 2015 
Det foreløbige regnskab udviser en indtægt på 21.150 kr. og en samlet udgift på 19.282 kr. 
Det giver et overskud for 2014-15 på 1.863 kr. Der mangler en enkelt regning for nærvæ-
rende bestyrelsesmøde. Kassebeholdningen er på ca. 13.800 kr. 
 

2. Budget for 2016 
Der budgetteres med stort set uændrede udgifter næste år. Kontingentet fastholdes 
uændret på 450 kr. per husstand. 
 

3. Nye tilflyttere siden sidste generalforsamling 
De nye beboere er flyttet ind i nr. 16. Bestyrelsen er ikke vidende om, at andre huse er til 
salg p.t. 
 

4. Opsamling fra generalforsamlingen 2014 og bestyrelsesmøde 10-03-15 
Intet. 
 

5. Input til formandsberetningen på generalforsamlingen 
Torben rundsender et udkast til kommentering.  
 

6. Valg 
a. På valg til bestyrelsen er Mogens, Peter og Torben. Alle tre stiller sig til rådighed for 

en ny toårig periode. 
b. Forslag til suppleant. Carsten spørger Helge Skriver (58) om at genopstille. 
c. Forslag til revisor. Peter spørger Oddmar Poulsen i nr. 14 om at genopstille. 
d. Forslag til revisorsuppleant. Peter spørger Eva Leth i nr. 44 om at genopstille. 

 
7. Generalforsamling mandag, den 9. november 2015 kl. 19.00 i Sognegården i Ellevang 

kirke. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt af Torben den 23. oktober.  
Der afholdes et møde ultimo oktober/primo november med kirketjeneren for besigtigelse af 
lokaler og afklaring af detaljer. Torben og Mogens. 
Dirigent: Tilsagn fra Jørn Fjellerup. 
Indkøb til generalforsamlingen: Meny har over for Torben tilkendegivet, at de vil kunne leve-
re et oste- og pølsebord, men til en noget højere pris/kuvert i forhold til sidste år. Peter ind-
henter tilbud fra Lading Mejeri, fra Kvickly Veri og fra Slagteren på Ellebjergvej. Praktiske 
opgaver på dagen: Mogens, Torben og Peter sørger for indkøb. Hele bestyrelsen mødes 
18.00 for at klargøre og stille op. 

  
8. Modtaget forslag fra Peter: 

"På bestyrelsesmødet den 13. marts 2012 vedtog bestyrelsen følgende: 
Til afholdelse af bestyrelsesmøderne kan foreningen dække udgifter for op til 350 kr. pr. 
gang, afregnet enten efter bon eller på basis af en skreven erklæring. 



 
For at minimimere bureaukratiet, foreslår jeg [Peter] følgende ændring: 
Til afholdelse af bestyrelsesmøder udbetaler foreningen 300 kr. pr. møde til det bestyrel-
sesmedlem, der afholder mødet. Afregning sker ved et underskrevet dags dato bilag eller 
tilsvarende kvittering". 
 Tiltrådt af bestyrelsen. 

  
9. Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 8. marts 2016 hos Carsten. 
 

10. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

  
 
Antenneforeningen 
  

1. Økonomi 2015 
Det foreløbige regnskab blev fremlagt. Der har været en samlet indkomst på 135.523 kr., 
mens udgiftssiden beløber sig til 136.230 kr. Dette giver et mindre underskud på 707 kr. 

 
2. Budget for 2016 

VerdensTV (tidl. CopyDan) vil stige temmelig meget næste år. Det giver en årlig abonne-
mentspris på 1.775 kr. (Grundpakken), 4.175 kr. (Mellem Pakke) og 5.500 kr. (Fuld Pakke). 
Disse priser indstilles til generalforsamlingen. Det resulterer i et lille forventet underskud på 
562 kr. 

  
3. Input til formandsberetningen 

Torben rundsender et udkast. 
  

4. Har nogen udnyttet den større valgfrihed mht. kanaler? 
Torben agter at gøre det fra 1. jan. næste år. Peter vurderer de løbende nyhedsmails fra 
YouSee og afgør, hvilke informationer, der er relevante dels at lægge på hjemmesiden og 
dels at orientere den øvrige bestyrelse om. 

  
5. Eventuelt 

Intet. 
 
Referent: Carsten (nr. 62) 


