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Referat fra den ordinære generalforsamling 26. februar 2018 
 
1. Valg af dirigent 
 
Ole Nygaard, S. 118, blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lov-
ligt indvarslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Pga. det lave fremmøde 
blev der ikke valgt stemmetællere. 
Repræsentanter fra 10 parceller var mødt op og ingen parceller havde afgivet fuldmagt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86, berettede følgende: 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning. 
Grundejerforeningen har ikke noget stort regnskab. Det største arbejde ligger i opkrævning af kon-
tingent. Og så er der endnu en lidt bøvlet ting: moms-regnskab. I den anledning henvendte jeg mig i 
sommers til Skat for at bede om momsfritagelse for Grundejerforeningen. Skat afviste ansøgningen 
med henvisning til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, der momsfritager: 

”Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres 
medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at forenin-
gen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, 
religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. 
Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrej-
ning.” (understregning foretaget). 

 
Før bestyrelsen accepterede afgørelsen henvendte jeg mig til vores interesseorganisation FDA (For-
enede Danske Antenneanlæg). Her kunne man desværre kun nikke til Skat’s afgørelse. Så vi må 
fortsætte med af aflægge momsregnskab nogle gange om året. 
 
I starten af året sker der som sædvanlig ændringer hos YouSee. I 2018 skete det 16. januar. Til 
Grundpakken blev tilføjet tv-kanalen ”Comedy Central”. Denne er flyttet fra Fuldpakken som nu 
indeholder en ny kanal ”Nick Jr.” Dette medfører at nogle kanaler fik nye ”numre”. En opdateret 
kanalliste finder du på Grundejerforeningens hjemmeside: www.2640v.dk/Tv_radio/Grund.php 
 
Generelt 
Konstaterer I en signalfejl i forbindelse med Tv, så kan YouSee fejlservice kontaktes på tlf. 70 70 
40 40. 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” finder du link til disse. 
 
Fældning af træer på støjvolden 
I oktober 2016 henvendte bestyrelsen sig til Kommunen for at få fældet de højeste og mest skyg-
gende træer på støjvolden ved Kobberstien. Kommunen bad om, at bestyrelsen fik Generalforsam-
lingens mandat til dette, før Kommunen gik videre med sagen. Generalforsamlingen 2017 gav be-
styrelsen mandat til at gå videre med sagen og flere store træer blev sidst i vinteren 2017 fældet.  
 
I øvrigt 
2018-datoer for affaldsordninger er tilgængelige på www.2640V.dk. Via App’en ”Affaldsportal” til 
mobiltelefonen kan man nu også få besked dagen før afhentning af storskrald og haveaffald. 
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Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab  
Kassereren, Lisbeth Hilstrøm, S 28 fremlagde de forskellige regnskaber og de blev enstemmigt 
godkendt. 
 
4. Rettidigt indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Ej heller bestyrelsen havde forslag til behandling. 
 
5. Fremlæggelse af fællesbudget  og fastsættelse af fælleskontingent 
Kontingent til driften foreslås justeret til 2 350 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne fra YouSee og CopyDan. Alene CopyDan koster nu 530 kr. per år. Budget og kontingent 
blev enstemmigt vedtaget. 
 
Den specificerede kontingent-opkrævning bliver i lighed med tidligere år lagt i jeres postkasser. 
Kontingentet indbetales på foreningens konto: reg. nr. 0400 konto nr. 1100465653. Bestyrelsen op-
fordrer ALLE til at indbetale rettidigt dvs. før 1. april. 
 
6. Valg af formand for 2 år 
Søren Terp Madsen, S. 86 var villig til genvalg og blev valgt. 
 
7. Ekstraordinært valg af kasserer for 1 år 
Lisbeth Hilstrøm, S. 28 meddelte ved sidste års Generalforsamling, at hun kun ønskede at fortsætte 
et år på posten. Vores nye beboer i Stenalderen 78, Anders Roed Larsen havde mod til at  påtage sig 
opgaven og blev valgt som kasserer. 
 
Formanden takkede for Lisbeths indsats de forgangne tre år. Samtidig måtte han meddele, at to af 
vore mangeårige bestyrelsesmedlemmer er døde siden sidst: Bent B. 23 døde i sommeren 2017 og 
Georg S. 4 døde ugen før Generalforsamlingen. 
 
8. Meddelelse om bestyrelsesrepræsentant og suppleanter 
Afdeling 1. Bronzealderen 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2018 

Morten Hammershøi B. 25 43 99 71 97 afd1@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2018 

Morten søger suppleant B.    

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2018 

Lisbeth Hilstrøm S. 28 46 56 28 58 afd2@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2018 

Katja Gandrup Hitlev S. 16 40 33 20 67  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2017 

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

Suppleant 1: 
valgt 2018 

Ole Nygaard  S. 118 26 90 78 58 stenalderen@gmail.com 
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Suppleant 2: 
valgt 2018 

Hardy Pedersen S. 90 46 56 41 60  

Da Søren blev valgt som formand, indtræder 1. suppleanten Ole Nygaard S. 118 i bestyrelsen. 

     

Formand: 
valgt i 2018 

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

Kasserer: 
valgt i 2018, på valg i 2019 

Anders Roed Larsen S. 78 24 46 50 51 kasserer@2640V.dk 

 
 
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
Nedenstående var ikke tilstede, men blev valgt: 
Valgt som revisorer, efter samtykke:  Henrik Kruuse S. 122 og 
 Søren Eriksen B. 27 
Valgt som revisorsuppleanter, tilstede:  Karin Jensen S. 76 og 
 Ole Jensen S. 96 
 
9. Eventuelt 
Formanden informerede om, at YouSee tilbyder Bredbånd med hastigheder op til 300/60 Mbit i 
Grundejerforeningens område. Ved disse hastigheder kan man nemt streame Tv fra Danmarks Ra-
dio og f.eks. købe en TV 2 PLAY pakken fra TV2. Den almindelig Grundpakke fra YouSee kan så 
frameldes (foregår vi Grundejerforeningen). Den fremtidige besparelse i Antenne-kontingent og 
COPY-DAN-afgift vil blive ca. 2000 kr. om året. Man er stadig forpligtiget til at betale andre udgif-
ter til antennenettets drift og f.eks. COPY-DAN-afgift kan ikke frameldes straks. 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger blev Generalforsamlingen herefter hævet. 
 

 
Søren Terp Madsen, formand                                 Ole Nygaard, dirigent 
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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 
19  21 XX 25 27 XX 
 
Stenalderen 
4 XX 8 10  12 14  XX 18  20  XX  24 26 28 
34 36 38 40  XX 44  46 
48 XX 52 54  56  XX  60 
62 64 66 68  XX  72  74 
76 78 80 82  84  86 88 
90 XX 94 96  XX  100 102 104  106 
108  XX XX 114 XX 118 120 122  124  126  XX 
 


