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Referat fra den ordinære generalforsamlingen 29. februar 2012 
 
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 12 parceller var mødt op. Ingen parceller havde afgivet fuldmagt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86 berettede følgende: 
 
Sne og skrald 
Sidste år var det store emne, at vi pga. sne ikke fik hentet vores affaldssække i mange uger. Og først 
efter nogle uger fik vi opsat containere til vores skrald. Grundejerforeningen skrev til borgmesteren 
og vi var ikke de eneste, som var utilfredse. 
 
Det har ført til, at kommunen har lavet en ”Nødplan for affaldsindsamling i tilfælde af kraftigt sne-
fald” (Se på www.htk.dk). Her kan man se, at Stenalderen 116 er på listen over mulige opstillings-
steder for nødcontainere. 
 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning 
I slutningen af november 2011 ændrede YouSee atter i kanalpakkerne. I Grundpakken røg de ana-
loge kanaler for SVT1, ZDF og Ekstrakanalen ud. Dette for at skaffe plads til bl.a. TV2 i HD. På 
radiosiden røg de fleste af de udenlandske kanaler, men i stedet kan vi nu høre DR’s DAB kanaler 
på en almindelig radio, når blot den er tilsluttet antennenettet.  
 
En detaljeret beskrivelse af ændringerne blev 17. november udsendt til alle de medlemmer, som har 
tilmeldt sig foreningens mail-liste. Jeg bestilte også en YouSee folder med oversigt over samtlige 
kanaler og husstandsomdelte denne den 21. november, hvor ændringerne trådte i kraft. Underligt at 
YouSee ikke af sig selv udsender deres folder. Omlægningen af radiokanalerne blev ikke lavet i 
første omgang, så det blev til endnu en nyhedsmail den 28. november. 
 
Nogle har måske haft besvær med at finde det nye digitale SVT1. Det kan skyldes, at frekvensen, 
som det digitale signal sendes på, ligger tæt ved den frekvens som Beredskabets TETRA kommuni-
kationssystem bruger. I den nærmeste fremtid kan vi se frem til flere forstyrrelser fra nye signaler i 
luften bl.a. 4G. For at signalerne i luften ikke skal forstyrre signalerne i vores antennekabler, er det 
vigtigt, at kablerne er samlet korrekt – man siger at de skal være hf-tætte (hf = høj frekvens). For-
eningens kabelnet burde være hf-tæt frem til fordeler-standerne i skel. Men det kan det være på tide, 
at den enkelte grundejer efterser sin installation inde i huset. Se f.eks. www.yousee.dk/ready og 
www.homeconnect.me om hf-tæthed. Installationen i huset er den enkeltes ansvar. 
 
11. januar 2012 ændrede TV2 status til betalingskanal. YouSee opkræver ekstra 10 kr. pr. måned. 
Sammen med de almindelige prisstigninger stiger vores kontingent derfor med 200 kr. 
 
Generelt 
På foreningens hjemmeside www.2640V.dk kan I se de aktuelle kanaler i Grund-, Mellem- og 
Fuldpakken. 
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Konstaterer I 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. 
 
 
Udbygning af Holbæk-motorvejen 
På Vejdirektoratets hjemmeside (www.vejdirektoratet.dk) kan man læse om udvidelsen af Hol-
bækmotorvejen. I oktober 2011, efter mere end et halvt år, genåbnede Hedevej under den udvidede 
motorvejsbro. Lige før jul var man så langt, at man kunne åbne et tredje smalt spor. Arbejdet med 
støjværn skrider også godt frem. Den fremrykkede plan er, at hele projektet rundt om Roskilde skal 
være færdigt i oktober i år. 
 
 
Beretningens punkt om forstyrrelser af antennesignalet gav anledning til flere indlæg. For nogle 
havde udskiftning af det gamle antennestik med plastik-kappe til den nye type helt af metal klaret 
problemet. En anden havde helt udskiftet sin kabelinstallation – helt fra standeren i skel og inde i 
huset. Forstyrrelser fra 4G vil kun kunne ses i Fuldpakken. 
Der blev spurgt, om forstyrrelserne er specifikke for YouSee. Det mener bestyrelsen ikke, da alle 
leverandører benytter de samme frekvens-områder. 
 
Har I erfaringer, som kan være til glæde for andre medlemmer, så skriv gerne til bestyrelsen via 
formand@2640V.dk  - så kan vi skrive ud til alle medlemmer som har tilmeldt sig mail-listen. 
 
 
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. 
 
 
5. Fremlæggelse af fællesbudget  og fastsættelse af fælleskontingent 
Kontingent til driften foreslås justeret til 1650 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
 
Bestyrelsen vil undersøge, om vi kan nedlægge girokontoen og slippe for gebyret. Sidste år var der 
blot 4 som betalte med girokort – de øvrige kontingentbetalinger skete via netbank. Tilslutning til 
BetalingsService Nets er meget dyr. 
 
 
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 2012 

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

Suppleant: 
valgt 2012 

Morten Hammershøj B. 25 43 99 71 97  

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2012 

Georg Rath 46 56 59 05 johnny.cas@mail.dk S. 4 22 44 86 19 afd2@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2012 

Simon Gravgaard S. 20 46 59 00 42  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2011 

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

Suppleant 1: 
valgt 2012 

Hardy Pedersen S. 90 46 56 41 60  

Suppleant 2: 
valgt 2012 

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 2012 

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 
Et nyt medlem spurgte til muligheden for hurtigt fibernet. Andre i Hedehusene har fået mulighed 
for tilslutning til fibernet i forbindelse med at deres elkabler er blevet gravet ned i jorden. Her har 
elselskabet så samtidig nedgravet en rør til fiber. Da vores elforsyning fra starten skete via jordkab-
ler vil et fibernet skulle betales af foreningen. Bestyrelsen mener, at et flertal af medlemmerne ikke 
nu er klar til en sådan beslutning. Bestyrelsen vil følge udviklingen. 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger blev Generalforsamlingen herefter hævet. 
 
 
 
 
Henrik Lund, dirigent Søren Terp Madsen, formand (referent) 
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Kom med på foreningens mail-liste 
 
Hurtige beskeder kan blive sendt til medlemmernes e-mail. 
I nedenstående tabel kan du se, hvor foreningen kender mail-adressen. 
Er dit husnummer ikke nævnt i tabellen, så en mail skriv til formand@2640v.dk. 
 
Bronzealderen 
XX  21 23 25 27 XX 
 
Stenalderen 
4 XX 8 10  12 14  16  18  20  XX  XX 26 28 
34 XX 38 40  XX 44  46 
48 XX 52 54  56  XX  60 
62 XX XX 68  70  XX  74 
76 78 80 82  84  86 XX 
90 XX 94 XX  98  100 102 104  106 
108  XX XX XX 116  118 120 122  XX  XX  XX 
 


