
Referat fra ordinær generalforsamling i  

Elmsager grundejerforening og Elmsager antenneforening 

tirsdag den 9. november 2022 kl. 19.00 i Ellevang Kirkes sognegård 

 

I alt 25 personer fra 20 husstande deltog i generalforsamlingerne. Der henvises til de udsendte dagsordener, 

der blev sendt ud den 21. okt. pr. mail. 

 

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 

1. Valg af dirigent  

Formanden Mogens V. Frederiksen (nr. 7) bød velkommen til de fremmødte. 

Hans Ove Thomsen (nr. 9) blev foreslået og valgt som dirigent. Hans startede med at konstatere, 

at generalforsamlingen er blevet indkaldt rettidigt i forhold til vedtægterne. 

 

2. Fremlæggelse af beretning ved formanden 

Alle husstande på vejen er medlemmer af foreningen. I år er der, så vidt vides, ikke kommet nye til-

flyttere. 

Martin og Mogens fra bestyrelsen har fjernet graffiti på skiltene ved indkørslen til Elmsager. 

Forsamlingen kvitterede med applaus som tak. 

Containerordningen udnyttes lige så fint som tidligere år. Vejens redskaber er kun blevet udlånt 

to gange i løbet af året. 

Som tidligere nævnt har Kommunen vedtaget planer om omklassificering af kommunale villa-

veje til private veje. Der er ikke kommet afgørende nyt herom i årets løb. Men bl.a. Facebook angiver, 

at der kæmpes bravt fra flere sider for at få denne beslutning lavet om.  

Vejlby-Risskov Grundejerforening har engageret sig meget i nyt byggeri på den anden side af 

Grenåvej. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021-22 samt budget for 2023. 

Der henvises til det omdelte bilag. Indtægterne har i år været på kr. 19.050, mens de samlede udgifter 

beløb sig til kr. 22.502. Det endelige resultat for året blev således et underskud på kr. 3.451,82. Der 

var budgetteret med et underskud på kr. 1.765. Foreningen har pr. 31.10. en formue på kr. 15.570 i 

kassen. 

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

Omkring budgettet for 2023 foreslås kontingentet sat op til 450 kr. per parcel (pga. stigende pri-

ser for containere).  

 

4. Eventuelt indkomne forslag 

Ingen. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Følgende er på valg for en toårig periode: Carsten Vang (nr. 62 – modtager genvalg) og Erik Baatrup 

(nr. 21 – modtager genvalg). 

 Begge blev valgt med applaus. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

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

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

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

 

8. Fastsættelse af kontingent for året 2023  

Bestyrelsen indstiller som nævnt under pkt. 3, at kontingentet sættes op til kr. 450 pr. parcel. Dette 
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blev tiltrådt af forsamlingen.  

 

9. Eventuelt 

Et par gange har det givet problemer for Bendt Hansen at placere containeren fredag morgen, fordi 

folk har ladet deres biler stå på den parkeringsplads, hvor containeren skulle stå. Formanden henstille-

de til, at man sørger for at rydde parkeringspladsen helt for biler senest aftenen før, at der kommer 

container. 

 

 

Antenneforeningens ordinære generalforsamling 

1. Fremlæggelse af beretning ved formanden 

    2022 2021 

Antal medlemmer i alt: 36 36 

 - Grundpakke 21 23 

 - Mellempakke 5  3 

 - Fuldpakke  10 10   

Bestyrelsen har i begyndelsen af 2022 undersøgt muligheden for samarbejde mellem YouSee og Fi-

bernet – men her ikke noget nyt. 

 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020-2021 

Antenneforeningens indtægt har været på kr. 153.459, mens de samlede udgifter beløber sig til kr. 

154.436, hvilket giver et lille underskud på kr. 976,81. Det er især renter og gebyrer, som er steget. 

Foreningens kapital er pr. 31.10. på kr. 12.969.  

Regnskabet er revideret af Oddmar Poulsen og blev vedtaget. 

 

3. Evt. indkomne forslag 

Ingen. 

 

4. Fastlæggelse af kontingenter for året 2023 

Bestyrelsen foreslår følgende satser for 2023: Grundpakke: 3.040 kr. (stigning på 14 % i forhold til 

2022), Mellem pakke: 5.810 kr. (stigning på 7 %) og Fuld pakke: 7.500 kr. (stigning på 7 %). Forsla-

get blev vedtaget. 

 Hvis nogen ønsker en nedgradering til en lavere pakke, skal man kontakte Peter Møller Nielsen 

(nr. 24) snarest mulig. 

 

5. Eventuelt 

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 op-

lyse kassereren herom. 

 

 

Referent: Carsten Vang (nr. 62) 

 

Efter veloverståede generalforsamlinger nød de fremmødte et rigtig godt smørrebrødsbord og hyggeligt nabo-

snak ved bordene. 


