
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00 
hos Mogens (nr. 7). 
 
Fremmødt: Carsten Vang (nr. 62); Erik Baatrup (nr. 21); Mogens V. Frederiksen (nr. 7); Peter Møller 
Nielsen (nr. 24); Torben Guldbrandsen (nr. 3). 
  
Grundejerforeningen 
 

1. Økonomi 2017 
Indtægterne har været på kr. 21.150, mens de foreløbige udgifter samlet set beløber sig til 
kr. 18.049. Det endelige resultat forventes at give et overskud på kr. 3.100. Foreningen har 
pr. 31.10. en formue på ca. kr. 19.000. 

 
2. Budget for 2018 

Der budgetteres med samlede udgifter for kr. 18.850, hvis ikke der skal investeres i "Le-
gende børn" skilte. Hvis der skal indkøbes fire nye skilte til vejen, vil udgifterne stige til i alt 
kr. 24.850. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at næste års kontingent sættes 
ned med 35 kr. til kr. 415 pr. husstand. Hvis forslaget om fire nye skilte bliver vedtaget, vil 
kontingentet skulle sættes op til 530 kr. – med mindre en del af beløbet tages af formuen.  

  
3. Nye tilflyttere siden sidste generalforsamling 

Nr. 18 pr. 15-01-17, nr. 2 pr. 01-08-17 og nr. 50 pr. 01-09-17. Desuden meldes nr. 56 solgt 
til overtagelse pr. 01-12-17.  

  
4. Indbrud/indbrudsforsøg 

Den 22. september var der indbrud i nr. 13.  
  

5. Opsamling fra generalforsamlingen 2016 og bestyrelsesmøde 20-03-17 
Intet at bemærke. 

   
6. Input til formandsberetningen på generalforsamlingen 

Torbens på forhånd udsendte udkast til formandsberetning blev gennemgået og suppleret.  
  

7. Valg til bestyrelsen 
a. På valg er Mogens, Peter og Torben.  

Torben overvejer, om han genopstiller. Mogens og Peter er villige til at tage imod 
genvalg. 

b. Forslag til suppleant  
Helge Skriver i nr. 58 har sagt ja til at genopstille 

c. Forslag til revisor 
Oddmar Poulsen (nr. 14) har sagt ja til at fortsætte som revisor. 

d. Forslag til revisorsuppleant 
Vil Eva Leth i nr. 44 genopstille? Eva har sagt ja. 

  



8. Generalforsamling torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00 i Sognegården ved Ellevang kir-
ke 

a. Møde ultimo oktober/primo november med Louis (kirketjener) for besigtigelse af 
lokaler og afklaring af detaljer. Torben og Mogens. 

b. Indkaldelse udsendes af Mogens 25. oktober.  
c. Dirigent. Jørn Fjellerup har sagt ja til at være dirigent  
d. Indkøb til generalforsamlingen.  

Vi vælger Lading Mejeri som sidste år. Mogens bestiller og afhenter. Erik og Mogens 
foretager de øvrige indkøb. Bestyrelsen mødes 18.15 for at stille op og rette an. 

  
9. Skilteopsætning på Elmsager (forslag fra nr. 17).  

Århus Kommune har intet skilteregulativ. Derimod har Vejdirektoratet udsendt en udtalel-
se (af 10. dec. 2015) om opsætning af skiltet "Legende børn" på offentlige veje. Et sådant 
skilt er trafikregulerende, og til det formål må der på offentlige veje udelukkende opsættes 
de skilte, som er omtalt og beskrevet i Bekendtgørelsen om Vejafmærkning. Skiltet "legen-
de børn" er ikke omtalt i denne bekendtgørelse, og derfor er det ret beset uautoriseret. 
Anderledes med skiltet "Nabohjælp", som ikke er trafikregulerende. Da skiltet "Legende 
børn" ses opstillet mange steder, og forbuddet ikke håndhæves, vil bestyrelsen ikke mod-
sætte sig sådanne skilte på vejen. 
 Fra nr. 17 er der kommet et forslag om 3-4 skilte med "Legende børn". Hvert skilt vil 
koste ca. 1.500 kr. Forslaget fremsættes på Generalforsamlingen, og forslagsstilleren bedes 
om at begrunde forslaget. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Konstituerende møde tirsdag den 28. nov. kl. 19.00 hos Carsten. 

 
11. Eventuelt 

Intet 
 
 
Antenneforeningen 
  

1. Økonomi 2017 
Foreningen har haft en samlet indtægt på kr. 144.633, mens de samlede udgifter beløber 
sig til kr. 144.240, hvilket giver et beskedent overskud på kr. 394. Foreningens kapital er på 
kr. 15.533, hvilket er i underkanten i forhold til ønsket om at have en formue svarende til 
et kvartals udgifter. 

  
2. Budget for 2018 

Der budgetteres med et underskud på kr. 1.050. Bestyrelsen indstiller følgende kontingent-
satser for 2018: 
 art pris stigning i kr. stigning i % 
 Grundpakke 2.000 75 3,9 % 
 Mellempakke 4.400 75 1,7 % 
 Fuldpakke 5.900 200 3,5 % 



  
3. Gigabredbåndstilbud fra YouSee.  

YouSee tilbyder at opgradere nettet til Gigabredbåndshastighed. Det medfører ikke æn-
dringer i kontrakten – bortset fra, at bindingsperioden sættes op fra 24 til 60 mdr. Tilbud-
det fremlægges på Generalforsamlingen til vedtagelse. 
Kassereren arbejder på at få nr. 2 med i Antenneforeningen. 

  
4. Input til formandsberetningen 

Torbens udkast blev drøftet. 
Muligheden for selv at melde sig til at modtage nyheder fra YouSee skal omtales. 

  
5. Eventuelt 

Intet 
 
Ref. Carsten 


