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Referat fra den ordinære generalforsamlingen 18. februar 2010 
 
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 7 parceller var mødt op – to af disse med hver en fuldmagt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86 berettede følgende: 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning 
2009 kunne have været et særdeles travlt (og dyrt) år for Grundejerforeningen, idet de analoge sig-
naler fra Danmarks Tv-master blev slukket den 31. oktober. Men vi var forberedte. I 2006 godkend-
te generalforsamlingen nemlig bestyrelsens forslag om at få vores Tv-signaler leveret af YouSee. 
Det har betydet, at hverken foreningen eller medlemmerne har haft ekstra udgifter i 2009. 
 
Vi har stadig stort set alle de ”gamle” Tv-kanaler som analoge signaler, og de kan ses på alle Tv-
apparater. Desuden har vi DR’s to nye kanaler som analoge signaler. I grundpakken, som betales 
via kontingentet til Grundejerforeningen, er der nu 12 kanaler plus Ekstrakanalen, som både sendes 
analogt og digitalt, samt yderligere 9 kanaler, som kun sendes digitalt. 
 
I forbindelse med overgangen blev der flyttet rundt på nogle af kanalerne. Alt er gået godt på nær 
det analoge signal fra dk4. Det viser sig nemlig, at TETRA forstyrrer dk4. TETRA er et nyt radio-
system til nød- og beredskabs-kommunikation og i Beredskabsstyrelsens antennemast syd for jern-
banen sidder en TETRA radiosender. Signalerne fra denne ligger midt i Tv-kanalen S 32, hvorpå 
dk4 sendes. Er antennekablerne ikke skærmet og samlet perfekt, så kommer der støj på dk4 billedet. 
YouSee's teknikere har sørget for, at signalerne frem til standerne i skel nu er OK, men er kablerne i 
jeres hus ikke "tætte", så trænger TETRA signalerne ind og forstyrrer. I øjeblikket sendes dk4 også 
kanal S33 - her er der ingen problemer. Vi har kontaktet YouSee for at høre, om S33 bliver perma-
nent for dk4, men vi har endnu ikke fået svar. 
 
De medlemmer, som foreningen har e-mail adresser på, er løbende blevet informeret om sådanne 
nyheder. Vil du også benytte dig af denne e-mail service, så skriv til formand@2640V.dk. 
 
YouSee ønskede i slutningen af 2008 at ændre vores kontrakt til en ny, som efter deres udsagn er 
nødvendig i den nye digitale virkelighed. Vi gjorde indsigelser, da flere af deres bestemmelser var 
urimelige. Bestyrelsen har ikke underskrevet nogen ny kontrakt og YouSee har ikke foretaget sig 
yderligere. 
 
Generelt 
På foreningens hjemmeside www.2640V.dk kan I se de aktuelle kanaler i Grund-, Mellem- og Fuld-
pakken.  
  
Når I skal købe nyt Tv, så sørg for at det har DVB-C modtager, MPEG-4 dekoder og er HD-ready. 
Det ser ud til at blive kravene i 2012. 
 
Konstaterer I en signalfejl, så kan YouSee fejlservice kontaktes på tlf. 80 80 40 50. Før du ringer, 
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må du meget gerne høre, om dine naboer har signal. Du kan også fejlmelde via YouSee's hjemme-
side 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. 
 
Udbygning af Holbæk-motorvejen 
På Vejdirektoratets hjemmeside (www.vejdirektoratet.dk/m11) kan man finde et nyhedsbrev fra 
november 2009 vedrørende ”Holbækmotorvejen, Fløng – Roskilde”. Heri findes et kort, der fortæl-
ler at tidsplanen for Vesterled-broen, de tilhørende østvendte ramper, udvidelsen fra 4 til 8 spor og 
støjværn nu er april 2010 til september 2013. Det er en forsinkelse på ca. et år i forhold til planen 
for et år siden. 
 
Bemærkninger til beretningen 
Inden for de sidste fjorten dage er vi blevet kontaktet af DONG. Det viser sig, at DONG for flere år 
siden havde registreret et el-forsyningssted i antenneskabet i den ”ny” Stenalder (DONG siger nr. 
16 X, YouSee’s kort nr. 12), men vores mangeårige kasserer har aldrig modtaget nogen opkrævning 
for dette sted. Vi har kontaktet vores serviceselskab, og de mener, at det er muligt at forsyne den ny 
Stenalder fra den gamle transformer i antenneskuret. Det prøver vi nu, så vi ikke skal betale to 
abonnementsgebyrer. YouSee’s nye kort viser også en ny transformer ved Stenalderen 34, men 
DONG har ikke registreret denne som tilhørende Grundejerforeningen, så lad os se. 
 
På grund af YouSee og TDC’s monopol-agtige status, drøfter Folketinget en lov, som skal give an-
dre udbydere adgang til YouSee’s net. I første omgang gjaldt dette også for privatejede antennenet 
som vores, men Foreningen af Danske Antenneforeninger har protesteret. Lige nu er situationen 
noget uklar og FDA følger sagen tæt. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab  
Henrik fremlagde de forskellige regnskaber. 
Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
 
4. Rettidigt indkomne forslag 
I år havde bestyrelsen ikke forslag til nye aktiviteter. Der var ej heller modtaget forslag fra med-
lemmerne. 
 
 
5. Fremlæggelse af fællesbudget  og fastsættelse af fælleskontingent 
Kontingent til driften foreslås justeret til 1150 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne men især CopyDan & KODA afgifter for de nye digitale kanaler. 
 
Budget og kontingent 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 2010 

Bent Alslev 46 56 34 72 B. 23 46 56 59 40 afd1@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2009 

Morten Hammershøi B. 25 43 99 71 97  

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2010 

Johnny Caspersen 46 56 59 05 johnny.cas@mail.dk S. 8 46 56 59 05 afd2@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2009 

Jørn Petersen S. 24 46 56 04 56  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2009 

Søren Terp Madsen S. 86 46 56 20 97 afd3@2640V.dk 

Suppleant 1: 
valgt 2010 

Hardy Pedersen S. 90 46 56 41 60  

Suppleant 2: 
valgt 2010 

Ole Nygaard S. 118 46 56 20 58 stenalderen@gmail.com 

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

     

Formand: 
valgt i 2010 

Søren Terp Madsen S. 86 46 56 20 97 formand@2640V.dk 

Kasserer: 
valgt i 2009 

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 
Et medlem foreslog, at vi skulle have kaffe og kage på Generalforsamlingen – bestyrelsen var posi-
tiv, hvis nogen ville tilbyde sig med hjemmebag. 
Generalforsamlingen blev herefter hævet. 
 
 
Hedehusene, 24. februar 2010 
 
 
Henrik Lund, dirigent Søren Terp Madsen, formand 


