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Referat fra den ordinære generalforsamlingen 17. februar 2011 
 
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 10 parceller var mødt op. Ingen parceller havde afgivet fuldmagt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86 berettede følgende: 
 
Sne og skrald 
Alle har lagt mærke til, at sneen begyndte at falde tidligt denne vinter. Det bevirkede, at skralde-
mændene ikke hentede vore affaldssække fredag d. 3. december. Nå, een gang kan man have forstå-
else for, men da de heller ikke hentede skrald den følgende fredag, tog vi kontakt til Kommunen. 
Det resulterede i, at vi mandag d. 20. december fik opstillet containere tre steder i Grundejerfore-
ningen. Med en særlig indsats lykkedes det også at få ekstra affaldssække. Alle medlemmer fik 
meddelelse om dette i deres postkasse samt en affaldssæk i deres affaldsstativ. 
 
På denne måde klarede vi os gennem julen. Formanden måtte sørge for tømning af containerne, så 
vi også kunne klare os ind i det nye år. Først fredag d. 14. januar fik vi atter afhentet vore affalds-
sække på normal vis. 6 fredage blev der således ikke tømt affaldssække. 
 
Situationen har givet begrundet årsag til meget skriveri i Lokalavisen. Borgmesteren har udbedt sig 
en handlingsplan fra det private renoveringsselskab. For Grundejerforeningen er det utilfredsstillen-
de, at Afd. 3 betaler for at få ryddet vendepladserne og andre selv rydder vejen. Posten er kommet 
frem, men skraldefirmaet besluttede ikke at hente vore affaldssække. De veje, som var mindst ryd-
delige, var Kommunens stamveje. Skraldemændene kunne godt hente skrald fra børnehaven, men 
det virker som om, at der overordnet var vurderet, at føret var for glat til at skraldemændene kunne 
udføre deres arbejde sikkert. Vi mener ikke, at man konkret har været rundt og vurdere vore parcel-
ler. Det er også utilfredsstillende, at vores skrald ikke hentes en efterfølgende hverdag med godt fø-
re, men kun om fredagen. 
 
Bestyrelsen har sendt brev til Borgmesteren med forslag til forbedringer. Brevet kan ses på forenin-
gens hjemmeside www.2640V.dk og de som står på foreningens mail-liste har modtaget kopi. 
Borgmesteren har netop svaret, at man både ser på et nødberedskab for renovation og øget kapacitet 
for opbevaring at salt. Disse emner – og måske vores forslag – vil blive behandlet på Teknisk Ud-
valgs møde i april. 
 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning 
Først det helt aktuelle. Tirsdag d. 8. februar og cirka et døgn frem var vi uden Tv- og radiosignaler. 
Det skyldtes ikke stormen, men et overgravet elkabel ved Ny Fløngvej. Jeg var på vinterferie i den 
uge, så I fik desværre hverken mail eller information på hjemmesiden. 
 
De små antennestandere i vore skel bliver signalforsynet fra nogle større skabe, som indeholder for-
stærkere. Disse kræver strøm. Tidligere havde vi en transformator både i antenneskuret og i skabet i 
den nye Stenalder, men da DONG ville til at opkræve for to strømtilslutninger og der også er kom-
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met nye krav til HFI-relæer, så har vi fået ændret vores anlæg. Nu strømforsynes alle forstærkere 
fra en transformator i det store forsyningsskab ved Kobberstien. 
 
YouSee ændrede i november 2010 i Grundpakkens indhold. Kanal 5 byttede plads med Kanal 4, 
som nu ligger i Mellempakken. CANAL9 i mellempakken er gjort permanent. Vi ser nu også, hvor-
dan nogle kanaler ikke længere sendes analogt men kun digitalt: Sverige 2 og det tyske ARD. Dette 
sker bl.a. for også at kunne sende flere kanaler i HD udgaven: Kanal 5, Sverige 1 og ZDF. I Mel-
lempakken sendes TV3+ og 6’eren ligeledes også i HD. 
 
En lovændring gør det nu muligt for YouSee at tage betaling for kanaler i Grundpakken. YouSee 
skriver, at TV3 og Kanal 5 normalt vil koste 40 kr. men de har valgt blot at lade Grundpakken stige 
med 25 kr. pr. måned. Det er denne stigning på 300 kr. pr. år, som slår igennem til en stigning i 
2011-budgettets kontingent til i alt 1450 kr. 
Betaling for CANAL9 og prisændringer på andre kanaler gør, at YouSee lader 2011-priserne på 
Mellem- og Fuldpakken stige med 25 kr. per måned. 
 
 
Generelt 
På foreningens hjemmeside www.2640V.dk kan I se de aktuelle kanaler i Grund-, Mellem- og 
Fuldpakken.  
  
Konstaterer I 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 hjemme-
side eller skrive en e-mail. På foreningens hjemmeside www.2640V.dk under ”Tv & radio” finder 
du link til disse. 
 
 
Udbygning af Holbæk-motorvejen 
På Vejdirektoratets hjemmeside (www.vejdirektoratet.dk) kan man læse om udvidelsen af Hol-
bækmotorvejen. Motorvejsbroen over Hedevej skal udvides og Hedevej er derfor lukket frem til 
august/september 2011. De nye til- og frakørselsrapper mod København blev åbnet i december. 
Skal man mod Roskilde, skal man enten bruge den gamle Roskildevej helt til Roskilde, eller bruge 
afkørsel 9 ved Hedelandsvej, hvor der nu også er til- og frakørselsramper mod vest. 
 
 
Efter beretningen fortalte formanden om den aktuelle plan for fjernvarme i Hedehusene. Stenalde-
ren og Bronzealderen ligger lige op til området, hvor der nu indføres tilslutningspligt (inden for se-
nest 9 år). Formanden er medlem af Fløng Klimaforening (www.minklimaforening.dk) og er i gang 
med at skrive en artikel til vores hjemmeside. Fjernvarme ser ud til at være et billigt alternativ, hvis 
man skal have udskiftet sin varmeforsyning. 
 
Beretningen blev 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 ny aktiviteter. Der var ej heller modtaget forslag fra medlem-
merne. 
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5. Fremlæggelse af fællesbudget  og fastsættelse af fælleskontingent 
Kontingent til driften foreslås justeret til 1450 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne. I det omdelte budgetforslag stod der fejlagtigt 1430 kr. 
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
6. Valg af kasserer for 2 år 
 
Henrik Lund S. 98 var villig til genvalg og blev valgt som kasserer for de kommende 2 år. 
 
 
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 2011 

Morten Hammershøj B. 25 43 99 71 97  

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2011, på valg i 2012 

Simon Gravgaard 46 56 59 05 johnny.cas@mail.dk S. 20 46 59 00 42 afd2@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2011 

Georg Rath S. 4 22 44 86 19  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2011 

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

Suppleant 1: 
valgt 2011 

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 2011 

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 
Da der ikke var yderligere bemærkninger blev Generalforsamlingen herefter hævet. 
 
 
Hedehusene, 2. marts 2011 
Henrik Lund, dirigent Søren Terp Madsen, formand 


