
Referat fra 
Bestyrelsesmøde i Elmsager Grundejer- og Antenneforening 
tirsdag den 11. okt. kl. 19.00 hos Peter Møller (nr. 24) 
 
Fremmødte: Carsten Vang (nr. 62), Erik Baatrup (nr. 21), Micki Olin (nr. 22), Mogens V. 
Frederiksen (nr. 7) og Peter Møller (nr. 24). Fraværende med afbud: Martin Werenfeldt (nr. 
17). 
 
 Grundejerforeningen 

1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde d. 08.03.2022 

Intet at bemærke. 

 

2. Snak om årets containere. Vejesedler m.v.  

Containerne har været godt udnyttet i årets løb. Mængden og vægten af haveaffald 

i de 7 containere, som vi har haft indtil nu, ligger på samme niveau som sidste år. 

  

3. Indbrud el. indbrudsforsøg? 

Intet. 

 

4. Lån af lokale i Sognegården 

Lån af lokale til generalforsamlingen 2022 er på plads. 

 

5. Status på asfaltskader på Elmsager 

Vejen er blevet lappet flere steder i løbet af sommeren. Kommunen har meldt ud, at 

der inden for de næste tre år vil komme ny asfaltbelægning på vejen som helhed. 

 

6. Status på kommunens vedtagelse om privatisering af villaveje 

Det er en Folketingsbeslutning, at kommunale villaveje med tiden skal privatiseres. 

Hvornår det sker for Elmsagers vedkommende, vides ikke.  

 

7. Huse handlet eller til salg?  

Bestyrelsen har ikke kendskab til handler eller salg siden sidst. 

 

8. Eventuelt? 

Intet. 
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Vedr. Antenneforeningen 

1. Nye medlemmer eller udmeldinger?  

Ingen udmeldinger og ingen nye medlemmer.  

 

2.  Evt. nyt vedr. YouSee/fibernet m.v.?  

YouSee har meldt, at de vil komme med et konkret udspil på et senere tidspunkt.  

 

Grundejerforening og Antenneforening:  
 

1. Planlægning af Generalforsamling 2022 

Dato for generalforsamlingen er aftalt til tirsdag d. 8. november kl. 19.00. Forslag til 

dirigent: Hans Thomsen i nr. 9. 

 

a. Udkast til regnskab 2022  

i. Det foreløbige regnskab for Grundejerforeningen viser et underskud på 

3.452 kr. Underskuddet skyldes især, at som følge af inflationen er prisen 

for leje af containere steget mærkbart. Underskuddet dækkes af kassebe-

holdningen. 

ii. Det foreløbige regnskab for Antenneforeningen lander på et mindre under-

skud på 977 kr. Renter og gebyrer til banken er steget i årets løb. 

 

b. Udkast til budget 2023 

i. Der budgetteres med udgifter for i alt 21.615 kr., mens indtægterne forven-

tes at blive 21.600 kr. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2023 sæt-

tes op med 50 kr. fra 400 kr. til 450 kr. 

ii. Vedr. Antenneforeningen indstiller bestyrelsen til følgende priser for 2023: 

Grundpakke: 3.040 kr. (stigning på 14 %), Mellem pakke: 5.810 kr. (stig-

ning på 7 %) og Fuld pakke: 7.500 kr. (stigning på 7 %). 

 

c. Forslag om ajourføring af vedtægterne  

Udsættes til senere. 

d. På valg ved generalforsamlingen er: Erik og Carsten 

Begge tager imod genvalg. Revisor Oddmar Poulsen er også villig til gen-

valg. 

e Valg af mad til generalforsamling / indkøb?  

Ligesom sidste år købes der ind i Spar. Mogens og Erik står for indkøb. 
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2. Dato for næste møde  

Tirsdag den 14. marts hos Carsten (nr. 62) 

 
3. Eventuelt 

Intet  
 


