
Referat fra ordinær generalforsamling i  

Elmsager grundejerforening og Elmsager antenneforening 

torsdag den 11. november 2021 kl. 19.00 i Ellevang Kirkes sognegård 

 

I alt 30 personer fra 22 husstande deltog i de to generalforsamlinger. Der henvises til de udsendte dagsordener. 

 

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 

1. Valg af dirigent  

Formanden Mogens V. Frederiksen (nr. 7) bød velkommen og udtrykte sin glæde over, at generalfor-

samlingen kunne gennemføres i år, når generalforsamlingen sidste år måtte aflyses som følge af coro-

na-situationen. 

Hans Ove Thomsen (nr. 9) blev foreslået og valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalfor-

samlingen er blevet indkaldt rettidigt i forhold til vedtægterne. 

 

2. Fremlæggelse af beretning ved formanden 

Alle husstande på vejen er medlemmer af foreningen. Nye beboere er kommet til i nr. 26 og 38. Besty-

relsen har ingen informationer om indbrudsforsøg i årets løb. Containerordningen med de otte contai-

nere på skift på de fire stikveje fungerer godt. Vi har en beskeden udlånsordning: Stige og kloakrenser 

opbevares i nr. 23 og har været udlånt et par gange. Birgit Jakobsen (nr. 46) har et rullestillads, som 

kan lånes. 

Aarhus Kommune vil i løbet af en 20 årig periode omklassificere offentlige villaveje til private 

fællesveje. Kommunens kriterium for udvælgelse af veje til omklassificering er denne: "Veje, der pri-

mært kun giver adgang til de ejendomme, der ligger der". Hele Jellebakkekvarteret må siges at falde 

ind under dette kriterium, og vi må forvente, at turen også kommer til Elmsager på et tidspunkt. Ifølge 

Vejloven skal en sådan omklassificering annonceres fire år, før den gennemføres. Bestyrelsen vil na-

turligvis argumentere imod en omklassificering, når den bliver meldt ud; men vi kan nok ikke forven-

te, at kommunen vil følge indvendingerne. 

Vejlby-Risskov Grundejerforening har ikke afholdt generalforsamling siden april 2019. Den ar-

bejder ihærdigt på at protestere til kommunen over planerne om alt for tæt byggeri i Risskov-området. 

På dens hjemmeside kan man følge med i deres ihærdige kamp for protestere mod fortættet byggeri. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020-21 samt budget for 2022. 

Der henvises til det omdelte bilag. Indtægterne har i år været på kr. 18.800, mens de samlede udgifter 

beløb sig til kr. 17.173. Det endelige resultat for året blev således et overskud på kr. 1.627. Foreningen 

har pr. 31.10. en formue på kr. 19.022. 

Regnskabet er revideret af Oddmar Poulsen og blev godkendt af forsamlingen. 

Omkring budgettet for 2022 budgetteres med et mindre underskud på kr. 2.865, hvilket i lyset af 

foreningens formue ikke er noget problem.  

 

4. Eventuelt indkomne forslag 

Ingen. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Følgende er på valg for en toårig periode: Peter Møller Nielsen (nr. 24 – modtager genvalg), Mogens 

Vester Frederiksen (nr. 7 – modtager genvalg) samt Torben Guldbrandsen (nr. 3 – modtager ikke gen-

valg). Bestyrelsen opstiller Martin Werenfeldt (nr. 17) som nyt medlem i bestyrelsen. 

 Alle tre blev valgt med applaus. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Micky Olin (nr. 22) blev valgt som suppleant. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
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Oddmar Poulsen (nr. 14) og Eva Leth (nr. 44) blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for året 2022  

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet er uændret på kr. 400. Dette blev tiltrådt af forsamlingen.  

 

9. Eventuelt 

Spørgsmålet blev rejst, om foreningen skulle henvende sig til kommunen for at gøre opmærksom på 

vejens almene tilstand. Der er flere steder store huller i vejen. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på 

næste bestyrelsesmøde. Peter gjorde opmærksom på, at den enkelte grundejer selv kan henvende sig til 

kommunen vedr. vejens tilstand uden for ens egen bopæl. Kommunen plejer at reagere ret hurtigt på 

borgerhenvendelser herom. 

 

 

 

Antenneforeningens ordinære generalforsamling 

1. Fremlæggelse af beretning ved formanden 

    2021 2020 

Antal medlemmer i alt: 36 38 

 - Grundpakke 23 22 

 - Mellempakke  3  1 

 - Fuldpakke  10 15   

Bestyrelsen har undersøgt, om der kunne laves et samarbejde med YouSee og Fibernettet inden for an-

tenneforeningens regie. Men det har ikke vist sig muligt. Foreningens coax-kabel er dog blevet opgra-

deret, så det er blevet meget hurtigt (1 GB). 

 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020-2021 

Foreningens indtægt har været på kr. 142.778, mens de samlede udgifter beløber sig til kr. 141.616, 

hvilket giver et beskedent overskud på kr. 1.162. Foreningens kapital er pr. 31.10. på kr. 13.947.  

Regnskabet er revideret af Oddmar Poulsen og blev vedtaget. 

 

3. Evt. indkomne forslag 

Ingen. 

 

4. Fastlæggelse af kontingenter for året 2022 

Bestyrelsen foreslår følgende satser for 2022: Grundpakken: 2.660 kr. (2021: kr. 2.310), Mellempak-

ke: kr. 5.420 (2021: kr. 4.950), Fuldpakke: kr. 6.990 (2021: kr. 6.515). Årsagen til den store stigning 

for Grundpakken er, at TV2 News og TV3 Puls bliver tilføjet pakken. Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Eventuelt 

Der blev spurgt til fibernettet på vejen. YouSee fik i sin tid lov af kommunen til, at de måtte grave et 

fiberkabel ned på vejen. 

Kassereren opfordrerede forsamlingen til, at man betaler kontingentet rettidigt, når girokortet 

bliver udsendt via mail. Hvis man har fået – eller i fremtiden påtænker at få – ny mailadresse, bedes 

man oplyse kassereren herom. 

 

 

Referent: Carsten Vang (nr. 62) 

 

Efter veloverstået generalforsamling nød de fremmødte et godt smørrebrødsbord og hyggeligt nabosnak ved 

bordene. 


