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Referat fra den ordinære generalforsamling 27. februar 2013 
 
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 
Som vanligt justerer YouSee i deres kanalpakker i november. I år blev der ikke ændret i antallet af 
analoge kanaler, men lidt i kanalnumrene, f.eks. ændres DK4 til kanal 8. Digitalt fik vi TV 2 Øst 
tilbage i Grundpakken. BBC World News er nu med i Mellempakken sammen den nye BBC Know-
ledge. Endnu flere kanaler bliver sendt i HD. 
 
13. november fik alle medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens mail-liste, besked om dette. Vi 
bestilte også YouSee’s nye trykte Kanaloversigt. Brev og kanaloversigt blev husstandsomdelt sam-
men med en folder vedrørende ”Flimmer på skærmen”. 
 
I 2013 starter det nye G4 netværk til mobiltelefoner for alvor. G4 sender gennem luften på nogle af 
de samme frekvenser, som vi sender Tv-signaler på gennem vore antennekabler. Foreningens kabler 
frem til fordeler-boksene i skel er tidligere blev kontrolleret, og ingen G4 signaler burde kunne kom 
ind og forstyrre her. Derimod er der store chancer for, at det nye G4 mobilnet kan skabe forstyrrel-
ser i dit hus’ eget kabelnet. 
 
Folderen fra Foreningen af Danske Antenneforeninger fortæller om problemerne og hvad man kan 
gøre. Folderen er bl.a. lavet til store antenneforeninger, som har teknikere at trække på. Det har vo-
res lille forening ikke. Så får I problemer, må I selv henvende jer til f.eks. YouSee. 
 
Før I tilkalder en ”dyr” serviceteknikker bør I læse bagsiden af folderen. På vores hjemmeside kan I 
også downloade en beskrivelse af, hvad Stig i Stenalderen 120 har gjort for at sikre sig mod flim-
mer på skærmen. YouSee har ligeledes lagt information på deres hjemmeside – et link findes på 
foreningens hjemmeside www.2640V.dk. Her finder I også de aktuelle kanaler i Grund-, Mellem- 
og Fuldpakken.  
 
Generelt 
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 sende en e-mail. På foreningens hjemmeside www.2640V.dk under ”Tv & radio” finder 
du link til disse. 
 
 
Udbygning af Holbæk-motorvejen 
blev færdig allerede i august 2012 – mere end et år tidligere end planlagt. 
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Spørgeskema om ”Varme Tanker” 
Bestyrelsen medvirkede til at omdele et spørgeskema fra Fløng Klimaforening. Mere om dette un-
der punktet: Eventuelt. 
 
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. 
 
Efter beretningen blev der bl.a. drøftet den tekniske kvalitet af Tv-signalerne. Det blev konstateret, 
at de fleste havde fine signaler, men også at det nu er særdeles vigtigt, at signalforstærkere, fordele-
re, kabler og stik i det enkelte er ”tætte” for G4  og TETRA signaler. Nogle erkendte at det nu var 
tid til at få en professionel gennemgang af deres kabelinstallation. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab  
Henrik fremlagde de forskellige regnskaber og de blev 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 1750 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
 
Den specificerede kontingent-opkrævning bliver i lighed med tidligere år lagt i jeres postkasser. Vi 
har imidlertid nedlagt den gebyrbelagte girokonto, så vi beder medlemmerne indbetale på forenin-
gens konto: reg. 0400 konto 1100465653 eller kontant til vores kasserer Henrik Lund, S 98. 
 
 
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 2012 

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

Suppleant: 
valgt 2013 

Morten Hammershøi 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 2013 

Leif Olsen S. 26 22 45 11 38  
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Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2013 

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

Suppleant 1: 
valgt 2013 

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 2013 

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 
Folketinget forventes at vedtage en lov, som efter to år fritager husejere for tvungen tilslutning til en 
signalleverandør. Formanden mente, at Grundejerforeningen har et særdeles prisbilligt og godt pro-
dukt. Desuden ejer foreningen selv kabelnetværket, så vi har mulighed for at finde alternative leve-
randører. 
 
Grundejerforeningens formand er medlem af Fløng Klimaforenings bestyrelse. I denne egenskab 
har Søren et par gange været indbudt til møde i Høje-Taastrup Kommune, hvor man forbereder et 
nyt udspil om fjernvarme i Fløng, men denne gang uden tilslutningstvang. Det betyder, at situatio-
nen nu er vendt på hovedet: nu kan boligejerne ikke blive tvunget til at tilslutte sig til fjernvarmen, 
men de skal derimod bede om tilbuddet. Kun hvis hustande med i alt mere end 60 % af varmefor-
bruget i et område ønsker tilslutning, har Høje-Taastrup Fjernvarme mulighed at gennemføre et pro-
jekt. Det forventes, at Byrådet i denne uge godkender et projektforslag for Vest Fløng området. In-
formationsmøde om dette og starten af høringsperioden bliver torsdag d. 14. marts. Der er ingen 
umiddelbare planer for vores område og Søren mente – med baggrund i de spørgeskemaer, som var 
besvaret – at chancen for 60 % tilslutning var meget lav. 
 
Søren fortalt nærmere om hovedresultaterne fra de besvarede spørgeskemaer fra Plantagegrundene. 
Disse vil snart kunne ses på foreningens hjemmeside www.2640V.dk under punktet Go’Energi. 
 
Flere medlemmer opfordrede til at fyre korrekt i brændeovnen, så vi kan undgå generende røg. Se 
www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Fyr_fornuftigt.htm og lær at 
tænde op på en helt ny måde. 
 
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  24 26 28 
34 XX 38 40  XX 44  46 
48 XX XX 54  56  XX  60 
62 XX 66 68  70  72  74 
76 78 80 82  84  86 XX 
90 XX 94 96  98  100 102 104  106 
108  XX XX 114 116  118 120 122  124  126  XX 
 


