Grundejerforeningen Plantagegrundene

Referat fra den ordinære generalforsamlingen 27. februar 2008
1. Valg af dirigent
Henrik Lund, S 98 blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. P.g.a. det lave fremmøde
blev der ikke valgt stemmetællere.
Repræsentanter fra 8 parceller var mødt op. Ingen parceller havde afgivet fuldmagt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86 berettede følgende:
Fællesantenneanlæg og signalforsyning
Efter et par travle år med udbygning af antenneanlægget og signalleverance fra TDC – nu YouSee –
har 2007 været ganske roligt. For eksempel havde bestyrelsen intet ekstra arbejde i forbindelse med
overgangen fra Viasat Sport til TV 2 Sport.
Den 25. december 2007 var der kun sne på skærmen fra ca. kl. 17.30 til 20.15 . Årsagen til de
manglende signaler var en højspændingsfejl hos YouSee/DONG. Det viste sig umuligt, at få et ordentligt svar fra YouSee vedrørende fejlen.
Konstaterer et medlem en signalfejl, så kan YouSee fejlservice kontaktes på tlf. 80 80 40 50. Før du
ringer, må du meget gerne høre, om dine naboer har signal. Du kan også fejlmelde via YouSee's
hjemmeside eller skrive en e-mail. På foreningens hjemmeside www.2640V.dk under ”Tv & radio”
finder du link til disse.
Har du spørgsmål i øvrigt, så tal med foreningens antennemand: Hardy Pedersen, S 90, 46 56 41 60.
Plantagegrundenes hjemmeside: www.2640V.dk
Sidste år vedtog Generalforsamlingen bestyrelsens forslag om en hjemmeside. Denne har været i
drift siden 1. maj 2007.
Siden indeholder generelle informationer om grundejerforeningen, bl.a. Vedtægter og Lokalplaner. Her findes også indkaldelser og referater fra generalforsamlinger samt budgetter og regnskaber.
Af praktiske oplysninger findes oversigter med vore Tv- og radio-programmer samt kalender
med kommunens affaldsordninger.
I tekstbokse kan man se seneste nyt og kontaktoplysninger for bestyrelsesmedlemmer for både
hovedforeningen og afdelingerne.
Har du lyst til at modtage en mail, når der er nyheder af generel interesse, så skriv blot en mail til
formand@2640V.dk.
Udbygning af Holbæk-motorvejen
På Vejdirektoratets hjemmeside (www.vejdirektoratet.dk) opsummeres projektet således:
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2006
2007
2008
2009
2012

Anlægsloven blev vedtaget
Projektering begynder
Forlodsekspropriationer
Arkæologiske og geotekniske undersøgelser begynder
Besigtigelsesforretninger gennemføres
Detailprojektering gennemføres
Udbudsmateriale udbydes
Ekspropriationer gennemføres
Anlægsarbejdet sættes i gang
Den udvidede vej tages i brug

Beredskabsstyrelsen
Kraftig sort røg fra Beredskabsstyrelsens øvelsesområde syd for banen blev i oktober set af flere.
Ser du røg, så noter dato og tidspunkt, og tag gerne et fotografi. E-mail til formand@2640V.dk eller
tal med Hardy.
Det blev bemærket, at DONG har sendt breve til grundejerforeningens medlemmer om gravning i
området. Det er kun Bronzealderen, som er berørt af dette. I Stenalderen er det i.flg. DONG kun
planen at udskifte 20-30 m kabel fra transformerboksen for enden af stamvejen til første fordelingsskab. Vi får ikke tilbudt fibernet. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Et medlem mente at vide, at udbygningen af Holbækmotorvejen er udsat i forhold til ovennævnte
plan. Bestyrelsen er ikke bekendt med, at dette skulle være tilfældet.
3. Aflæggelse af regnskab
Henrik fremlagde de forskellige regnskaber og forklarede detaljer bl.a. for antenneregnskabet, at
kaskoforsikringen for 2007 og at første kvartal af TDC-abonnementer blev betalt i 2006.
Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Rettidigt indkomne forslag
I år havde bestyrelsen ikke forslag til ny aktiviteter. Der var ej heller modtaget forslag fra medlemmerne.
5. Fremlæggelse af fællesbudget og fastsættelse af fælleskontingent
Kontingent til driften foreslås fastholdt på det tidligere niveau nemlig 1000 kr. pr. husstand.
Budgettet og kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af formand for 2 år
Søren Terp Madsen S. 86 var villig til genvalg og blev valgt som formand for de kommende 2 år.
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7. Meddelelse om bestyrelsesrepræsentant og suppleanter
Afdeling 1. Bronzealderen
Bestyrelsesrepræsentant:
valgt 2008

Bent Alslev

B. 23

46 56 59 40

Suppleant:
valgt 2008

Morten Hammershøj

B. 25

43 99 71 97

Bestyrelsesrepræsentant:
valgt 2008

Johnny Caspersen

S. 8

46 56 59 05

Suppleant:
valgt 2008

Jørn Petersen

S. 24

46 56 04 56

afd1@2640V.dk

Afdeling 2. Ny Stenalder
afd2@2640V.dk

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder
Bestyrelsesrepræsentant:
valgt 2007

Søren Terp Madsen

S. 86

46 56 20 97

Suppleant 1:
valgt 2008

Hardy Pedersen

S. 90

46 56 41 60

Suppleant 2:
valgt 2008

Ole Nygaard

S. 118

46 56 20 58

afd3@2640V.dk

stenalderen@gmail.com

Da Søren blev valgt som formand, indtræder 1. suppleanten Hardy Pedersen S. 90 i bestyrelsen.

Formand:
valgt i 2008

Søren Terp Madsen

S. 86

46 56 20 97

formand@2640V.dk

Kasserer:
valgt i 2007

Henrik Lund

S. 98

46 56 31 91

kasserer@2640V.dk

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:
Valgt som revisorer:
Jesper Sørensen S. 70 og
Søren Eriksen B. 27
Valgt som revisorsuppleanter:
Lisbeth Hilstrøm S. 28 og
Ole Jensen S. 96
9. Eventuelt
Flere medlemmer har oplevet, at nogle børn og unge kaster med æg, tomater - og i vinterperioden
med hårde snebolde - mod døre og vinduer. Sågar har en sten knust en rude. Dette er simpelthen
noget svineri – så derfor – hvis I observerer noget så kontakt bestyrelsen. Vi må have sat en stopper
for denne uskik.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.
Hedehusene, 13. marts 2008
Henrik Lund, dirigent

Søren Terp Madsen, formand
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