
Referat fra 

Bestyrelsesmøde i Elmsager Grundejer- og Antenneforening tors-
dag den 11. oktober 2018 kl. 19.00 hos Carsten. 
 
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. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde d. 20. marts 2018 hos Peter 
Intet at bemærke. 

 
2. Udkast til regnskab 2018 

Der mangler udgift til den sidste container (oktober) og bestyrelsesmøde. Når disse 
regnes med, forventes der et underskud på ca. 2.300 kr. Men hvis udgiften til de to 
skilte med "Legende børn" tages ud (som ikke var budgetsat), er der et overskud på 
den almindelige drift på ca. 800 kr. 
 

3. Udkast til budget 2019 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet for 2019 fastholdes på 
415 kr. 
Det giver en samlet indtægt på 19.505 kr., mens de samlede udgifter til 8 contai-
nere, generalforsamling, bestyrelsesmøder, m.v., beløber sig til 18.850. Der budget-
teres således med et mindre overskud på 655 kr. 
 

4. Nye tilflyttere 
nr. 2: Stine Wallberg Larsen og Frederik Funding Husum 
 

nr. 22: Rikke Ankerstjerne Olin og André Micki Ankerstjerne Olin 
 

5. Huse til salg? 
Nr. 8 er til salg. 
 

6. Indbrud(sforsøg)? 
Der har ikke været meldinger om noget i den retning. 
 

7. Bemærkninger til containerplanen? 
Containerordningen kører tilfredsstillende. Forbruget er, som det plejer. 
 

8. Deltagelse i generalforsamling i Vejlby-Risskov Grundejerforening? 
Carsten kunne ikke deltage i årets generalforsamling, og noget referat er ikke ud-
sendt. Carsten forsøger at rykke for referat fra generalforsamlingen. 
 

9. Generalforsamling 2018 
er aftalt til tirsdag, d. 6. november kl. 19.00. Reservering af sognegården er bekræf-
tet skriftligt af kirken. 



Erik og Morgens sørger for indkøb. Bestyrelsen giver de to bemyndigelse til at finde 
andre tilbud end Lading Mejeri på oste- og pølsebord inden for en rimelig beløbs-
ramme. Hvis ikke, bestiller Mogens oste- og pølsebord hos Lading Mejeri og henter. 
Morgens udsender indkaldelse. 

a. Dirigent 
Erik spørger Jørn Fjellerup i nr. 23 

b. Valg til bestyrelsen 
På valg er Erik og Carsten. Begge er villige til at modtage genvalg. 

c. Forslag til suppleant 
Carsten spørger Helge Skriver i nr. 58 til atter at stille op som suppleant til 
bestyrelsen. 

d. Forslag til revisor 
Oddmar Poulsen (nr. 14) spørges om at fortsætte som revisor (ved Peter). 

e. Forslag til revisorsuppleant 
Peter spørger Eva Leth i nr. 44 om at genopstille.  

 
10. Næste bestyrelsesmøde? 

Konstituerende møde den 27. nov. kl.20.00 hos Carsten 
Næste ordinære møde: tirsdag den 26. marts 2019 hos Erik. 
 

11. Eventuelt 
Intet 

  
Antenneforeningen 

1. Idriftsætning af gigabredbånd 
YouSee oplyser, at igangsætningen er udsat til 30.11.2018 p.g.a. ny struktur i orga-
nisationen samt materialemangel. 
 

2. Fremtiden 
I starten af 2019 får medlemmerne adgang til en ny TV-kanal. Her vil være både 
egenproducerede danske programmer og populære amerikanske serier. 
 

3. Regnskab 2018 
De samlede indtægter er på 135.959 kr., mens udgifterne beløber sig til 135.909 kr. 
Året forventes derfor at give et ganske lille overskud på kr. 50. Formuen er pr. 
31.10. på 16.583 kr. Antal medlemmer er p.t. 22 på grundpakke, 1 på mellempakke 
og 15 på fuldpakke. 
 

4. Budget for 2019 
Der budgetteres med indtægter på 144.400 kr., mens udgifterne beløber sig til 
139.224 kr. Forskellen mellem købsmoms og salgsmoms er 6.025 kr. Det giver et 
samlet budgetteret underskud på kr. 849.  



Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen følgende kontingentsatser for 2019: 
 art pris stigning i kr. stigning i % 
 Grundpakke 2.125 125 6,3 % 
 Mellempakke 4.650 250 5,7 % 
 Fuldpakke 6.200 300 5,1 % 
 

5. Eventuelt 
Intet. 

 

Referent: Carsten 


