
 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i  

Elmsager grundejerforening og antenneforening 

 

Mandag den 9. november kl. 19.00 i Sognegården, Ellevang Kirke 

 

Referatet følger de udsendte dagsordener. I alt 36 fremmødte. 

 

Grundejerforeningen 

 

1. Valg af dirigent 

Jørn Fjellerup (nr. 23) blev valgt med applaus. Han startede med at konstatere, at generalfor-

samlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. 

 

2. Fremlæggelse af beretning, ved formanden Torben Guldbrandsen 

Der er fortsat 47 medlemmer af grundejerforeningen.  

 Bestyrelsen har forespurgt hos kommunen, om der kunne blive etableret "hajtænder" ved 

alle stikvejes udløb til Lange Elmsager. Kommunen har svaret, at det nok var en god ide; men 

det forudsatte, sagde de, at Tokkerbakken og Kanehaven også ville acceptere hajtænder på de-

res veje. Da de to veje ikke har nogen grundejerforening, som vi kan henvende os til, har be-

styrelsen besluttet ikke at gå videre med sagen. 

 Af indbrud(sforsøg) i årets løb har der glædeligvis "kun" været ét (kendt). Nabohjælps-

ordningen får større og større tilslutning. Det anbefales at tilmelde sig denne ordning. På for-

eningens hjemmeside er der et link til denne ordning. 

 Containerordningen er fortsat populær og udnyttes godt.  

 Udlånsordningen fungerer fortsat, men kører i stærkt reduceret form i forhold til tidligere. 

Stigen bliver brugt i rimeligt omfang. 

  

Fra Vejlby-Risskov Grundejerforening i 2014 meddeles (via Vita og John i nr. 52): Det er ikke 

meget, som er interessant for os, idet Grundejerforeningen mest har været optaget af, hvad der 

skal ske med Psykiatrisk hospital, og af trafikforholdene omkring hospitalet. 

 

Fra debatten: Hvornår får vi nogle nye gadelygter? – Bestyrelsen opfordres til at kontakte 

Kommunen herom. 

 Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014-15 

Årets resultat er et overskud på kr. 1.568. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Indkomne forslag 

Der er ikke fremkommet nogle forslag. 



 

 

 

5. Valg til bestyrelsen 

De opstillede blev genvalgt for en toårig periode: 

Mogens Vester Frederiksen (nr. 7)  

Peter Møller Nielsen (nr. 24) 

Torben Guldbrandsen (nr. 3) 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Helge Skriver (nr. 58). Valgt med applaus. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Oddmar Poulsen (nr. 14), hvilket generalforsamlingen fulgte. 

Eva Leth (nr. 44) blev genvalgt som suppleant. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for året 2016 

 Bestyrelsens forslag om, at kontingentet holdes uændret på kr. 450, blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

Kommunen har en menupunkt på deres hjemmeside, der hedder "Giv os et praj": Under 

www.aarhus.dk find siden "Drift i dag" og vælg "Giv os et praj" – eller: 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/Drift-i-dag-giv-os-et-

praj.aspx. Her kan man anmelde huller i vejen, dårligt lys på stierne, osv. Kommunen plejer at 

reagere relativt hurtigt på anmeldelser.  

 Findes der regler for fyring i brændeovne? – På vejforeningens hjemmeside ligger der 

henstillinger ("Tænd rigtigt op"), som vejleder i, hvordan man fyrer hensigtsmæssigt uden at 

genere sine naboer med ildelugtende røg. 

 

 

Fra antenneforeningens ordinære generalforsamling 

1. Fremlæggelse af beretning, ved formanden 

Der er uændret 39 medlemmer i antenneforeningen: 19 på Grundpakken, 1 på Mellem Pakke 

og 19 på Fuld Pakke.   

 Der gøres opmærksom på, at alle analoge tv-kanaler lukkes per 9. februar 2016. 

 Omkring de løbende kanalændringer, se YouSee's hjemmeside (følg link på 

www.elmsager.dk).  

 YouSee giver tilbud om at tilkøbe ekstrakanaler som tillæg til pakkerne: De købes indivi-

duelt og derfor direkte hos YouSee. 

 Den større valgfrihed har ikke været udnyttet i 2015, men bliver en smule næste år. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014-15 

Der henvises til det udsendte regnskab. Det udviser et mindre underskud på 707 kr, lidt mindre 

end budgetteret for 2015. Foreningens formue er på knap kr. 17.000. 

 Regnskabet blev godkendt uden indvendinger. 

 

http://www.aarhus.dk/
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/Drift-i-dag-giv-os-et-praj.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/Drift-i-dag-giv-os-et-praj.aspx
http://www.elmsager.dk/


 

 

3. Indkomne forslag 

Ingen. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2016 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet stiger til henholdsvis kr. 5.500  

Fuld Pakke), kr. 4.175 (Mellem Pakke) og kr. 1.775 (Grundpakke). Der budgetteres med et 

underskud på kr. 561 for 2015-16. 

 Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Eventuelt 

Hos YouSee kan man tilmelde sig til at modtage nyheder direkte. 

 Som noget (relativt) nyt skulle det være muligt at se alle pakkers programmer også på si-

ne tablets, pc'er og mobiltelefoner. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.45, og de forsamlede nød det velassorterede oste- og pøl-

seord samt det gode naboskab. 

 

 

referent: Carsten Vang (62) 


