
Referat fra bestyrelsesmøde i Elmsager Grundejerforening og Antennefor-
ening 

torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00 hos Torben (nr. 3) 

Til stede: Erik Baatrup (21), Mogens V. Frederiksen (7), Torben Guldbrandsen (3), Peter Møller Niel-
sen (24) og Carsten Vang (62). 

Grundejerforeningen 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde d. 26. marts 2019 hos Erik 
Intet at bemærke. 

2. Nye tilflyttere 

nr. 1: Poul Dubgaard (indflyttet medio juli 2019) 

nr. 8: Bianca og Kasper Andersen 

3. Huse til salg? 
Ingen. 

4. Indbrud(sforsøg)? 
Bestyrelsen har ikke kendskab til indbrudsforsøg i det sidste halve år. 

5. Bemærkninger til containerplanen? 
Den har fungeret tilfredsstillende. 18 tons haveaffald i alt er blevet bortskaffet, lidt mere end sidste 
år. 

6. Skiltet "Legende børn" ud for nr. 1 
Nyt skilt er kommet op. 

7. Deltagelse i generalforsamling i Vejlby-Risskov Grundejerforening? 
Der bliver sandsynligvis generalforsamling den 19. marts 2020. 

8. Generalforsamling 2019 
Dato for generalforsamlingen er aftalt til tirsdag d. 12. november kl. 19.00.   
Reservering af lokale i sognegården er bekræftet skriftligt. 

9. Planlægning af Generalforsamling 
A: Fjellerup som dirigent? 
Erik spørger Jørn Fjellerup. 

B: Udkast til regnskab 2019 
Det foreløbige regnskab for 2018-19 ender med et overskud i omegnen af 1600 kr. 

C: Udkast til budget 2020 
Som følge af overskuddet indstilles til generalforsamlingen, at kontingentet nedsættes til 400 kr. 

D: På valg ved generalforsamlingen er: Peter, Torben og Mogens 
Alle tre tager imod genvalg. 



E: Forslag til suppleant? 
Carsten spørger Helge Skriver. 

F: Forslag til revisor? 
Peter taler med Oddmar Poulsen. 

G: Forslag til revisorsuppleant? 
Peter spørger Eva Leth. 

H: Madvalg / indkøb / anretning 
Erik og Mogens køber frokostanretning hos Meny, ligesom sidste år. 
 
10. Næste bestyrelsesmøde (ved Mogens) 
Lørdag den 16. november kl. 10-11 (konstituerende møde) hos Mogens. 
Næste ordinære bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2020 hos Mogens. 

11. Eventuelt 
Intet. 

 
Antenneforeningen 

1. Nye medlemmer eller udmeldinger? 
Nr. 1 er blevet medlem. Der er nu 39 medlemmer i alt fordelt på: 22 på grundpakke, 2 på mellem-
pakke og 15 på fuldpakkeløsningen. 

2. Nedgravning af fibernet på vejen 
TDC graver fibernet ned på mange veje i området. Formålet er at skabe en hurtigere forbindelse til 
internet og streaming tjenester. 

3. Kanalændringer pr. 1. januar 2020 
De tidligere varslede kanalændringer pr. 1 januar 2020 bliver måske justeret, afhængig af hvordan 
den forventede kommende aftale mellem YouSee og Discovery kommer til at se ud. 

4. Henvendelse fra Fibia om ny leverandør af TV og bredbånd 
Foreningens binding til YouSee gælder i tre år endnu fra 1. jan. 2020. Bestyrelsen finder det derfor 
ikke formålstjenligt at mødes med Fibia, så længe kontrakten med YouSee fortsat er gældende. 

5. Regnskab 2019 
Regnskabet viser et underskud på ca. 2000 kr., lidt mindre end det budgetterede underskud. 

6. Budget for 2020 
YouSee har meddelt, at der ikke kommer prisstigninger pr. 1. januar 2020; men de kan ikke sige no-
get om, hvorvidt der senere i 2020 vil komme en prisstigning. Bestyrelsen foreslår uændret kontin-
gent for 2020 og vil bede generalforsamlingen om bemyndigelse til at udsende en efterregulering, 
dersom YouSee på et senere tidspunkt melder en prisstigning for resten af året. 

Referent: Carsten (62) 


