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Referat fra den ordinære generalforsamling 24. februar 2022 
 
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 12 parceller var mødt op og ingen parceller havde afgivet fuldmagt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86, berettede følgende: 
 
Da vi især i 2021, men også i 2020 har fået mange nye naboer, havde bestyrelsen besluttet at starte 
aftenen med en generel information om Grundejerforeningen og dens aktiviteter. Nåede man ikke at 
deltage, så findes mange oplysninger på vores hjemmeside: www.2640V.dk. 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning. 
Som omtalt i Bestyrelsens beretning, udsendt som brev i febuar 2021, havde en beboer har haft dår-
lig forbindelse specielt til Internettet i slutning af 2020. Udskiftningen af antennekablet fra stande-
ren i skel og ind i huset betalte beboeren selv. Men manglede skærmning på kabeltilslutningen i den 
nærmeste af Grundejerforenings fordeler-standere, mente youSee var Grundejerforeningens ansvar. 
Og det skønt kun teknikkere betalt af youSee har adgang til standeren. Der var måske også trængt 
vand ind i kablet, som skulle udskiftes. Som I nok kan høre, så blev jeg ikke overbevist disse forkla-
ringer. Men i starten af af 2021 har vi betalt regningen på 7.200 plus moms. 
 
I december 2021 var vi flere, som oplevede ”pixelering” på flere af youSee’s kanaler. Blot en bebo-
er henvendte sig til youSee’s serviceafdeling. Efter et besøg mente teknikeren, at der var fejl på et 
kabel ved Kobberstien og at det skulle udskiftes. Ca. en uge senere fik vi et ”tilbud” fra youSee på 
ca. 12.500 kr. plus moms. Jeg talte med beboeren og vi fandt det underligt, at fejlen kun var på nog-
le kanaler, og at jeg, som ikke får Tv via det sammen kabel, havde oplevet tilsvarende problemer. 
Bestyrelsen sagde ikke ja til tilbuddet, og ugen efter havde alle gode signaler igen. For mig at se, 
var det manglende kvalitet i youSee’s signal og ikke en kabelfejl hos os. 
 
Igen i år har youSee fra 1. januar foretaget ændringer i deres pakker. TV2 NEWS og TV3 Puls er 
kommet med i Grundpakken – og prisen er steget med ca. 20 %. Derimod er stigningen i Copydan-
afgiften meget beskeden. Under punktet: eventuelt vil vi orientere om et muligt alternativ til you-
See. 
 
En opdateret Tv-kanalliste findes 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, men man kan ikke længere skrive en e-mail. På foreningens hjemmeside 
www.2640V.dk under ”Tv” finder du link til youSee. 
 
Fjernvarme 
I efteråret 2021gav Kommunalbestyrelsen Høje Taastrup Fjernvarme tilladelse til at udvide deres 
forsyningsområde bl.a. i Fløng. Det betyder, at vi nu ikke længere kan opnå tilskud til varmepumpe. 
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I november 2021 havde jeg kontakt med HTF, som oplyste, at de med deres nuværende plan først 
vil komme til Stenalderen i 2024. Til den tid vil HTF gå i dialog med alle beboere. 
 
LER – LedningsEjerRegisteret 
Ja, det er der noget som hedder. Det er et offentligt register, hvor alle, som ejer ledninger eller rør i 
offentlige arealer, skal lade sig registrere. Når en entreprenør får en graveopgave, kan han bede alle 
ledningsejere i nærheden om oplysninger om, hvor deres ledningerne ligger nedgravet. For Grund-
ejerforeningen er det aktuelt for vores antennekabler, og vi skal svare inden for 5 hverdage. I 2021 
fik jeg i alt 5 såkaldte ’LER-forespørgsler” – året før var det 10 forespørgsler. Jeg svarer entrepre-
nøren på mail og sender evt. en kopi af vores originale kabelkort med. 
 
Fra 2023 er det blevet lovkrav, at ledningskort skal være i et standardiseret elektronisk format og at 
der skal svares inden for 2 timer. Jeg har fået tilbud fra et firma, som tilbyder at lave vores elektro-
niske kort for 2.500 kr. De tilbyder også, at de kan svare for os, men med en ”favørpris” koster den 
service 250 kr. pr. måned! Altså 3000 kr. om året! 
 
GDPR 
Nå, jeg har mere flere ”gode tilbud”. Som medlem af Forenede Danske Antenneanlæg fik jeg mu-
lighed for at deltage i et webinar om GDPR: General Data Protection Regulation. Det er et EU-
direktiv, som giver hver enkelt borger en række rettigheder i forbindelse med, at andre opbevarer 
data om dem. 
 
Firmaet Lexoforms præsenterede deres web-baserede service til, hvordan Grundejerforeningen kan 
leve op til GPDR-reglerne. Skal alt gøres efter reglerne, er det et større papirarbejde at beskrive, 
hvad vi som forening gør i forskellige situationer og ikke mindst, hvordan denne dokumentation 
holdes vedlige. Lexoforms tilbød denne service-platform for ca. 5000 kr. om året. I referatet fra Ge-
neralforsamling i 2019 har bestyrelsen kort fortalt, hvilke oplysninger vi opbevarer om Grundejer-
foreningens medlemmer. De fem linier beskriver blot de helt essentielle forhold. 
 
Foreningen opbevarer kun navne og adresser på foreningens medlemmer til brug for kontingentop-
krævning. Mail-adresser haves på de medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens mail-liste. Disse 
adresser opbevares hos vores leverandør af Internet server, og One.com har som international ud-
byder check på deres politikker. Personnumre har vi ikke på almindelige medlemmer – kun på be-
styrelsesmedlemmer, da dette kræves af banklovgivningen. 
 
Nabohjælp 
i Grundejerforeningen er rigtig mange nu tilmeldt i app’en via: www.nabohjælp.dk. Her kan man 
dele observationer af mistænkelige personer, biler m.m. Både Afdeling 2 og 3 har nu skilte med 
Nabohjælp både på indfaldsvejene og på stierne indtil afdelingerne. 
 
Ny affladsordning 
Alle har opdaget, at vi skal sortere vores affald i flere fraktioner fra 1. januar 2022. Men kommu-
nens affaldsordninger for storskrald og haveaffald forstsætter. 2022-datoer kan ses på 
www.2640V.dk., og via App’en ”Affaldsportal” til mobiltelefonen kan man dagen før afhentning få 
en sms-besked. 
 
Efter beretningen var aflagt, bemærkede et medlem, at de nye affaldsbeholdere ikke ”holder på” 
affaldet, når de tømmes. Dette er specielt tilfældet for plastaffald, som jo blot skal lægges løst i af-
faldsbeholderen. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt. 
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3. Aflæggelse af regnskab  
Kassereren, Camilla Rath, S. 126 fremlagde de forskellige regnskaber og bemærkede den særskilte 
specifikation for CopyDan. 
 
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. 
 
 
4. Rettidigt indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslog, at kun følgende omdeles til medlemmerne på papir: 
  -  Indkaldelse til Generalforsamling/Afdelingsmøde og evt. forslag til budget 
  -  Kontingentopkrævning 
Regnskaber og mødereferater offentligøres på foreningens hjemmeside: www.2640V.dk 
 
Nogle fremmødte foreslog at al kommunikation skulle foregå via e-mail. Bestyrelsen kommentere-
de, at ikke alle har eller benytter deres mail dagligt. Desuden vil det være et større arbejde, at ud-
sende individuelle kontingentopkrævninger via mail. 
 
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget enstemmigt. 
 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
 
5. Fremlæggelse af fællesbudget  og fastsættelse af fælleskontingent 
Kontingent til Grundejerforeningen foreslås hævet til 3.350 kr. pr. husstand. CopyDan er steget til 
ca. 615 kr. per år (+5 kr.). I 2022 tilføjede youSee som nævnt to kanaler til grundpakken og hævede 
prisen med mere end 20 % (+345 kr.). Vi har nu to år i træk haft uforudsete udgifter. Kassebehold-
ningen i Grundejerforeningen er beskeden i forhold til, at mange udgifter skal betales før vi får årets 
kontingentindbetalinger. På denne baggrund foreslås, at kontingentet til Grundejerforeningen sættes 
til 3.350kr. (en stigning fra 2021 på 350 kr).  
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 opfordrer 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.  
 
Vores kasserer Camilla Rath, S. 126 og hendes familie har besluttet at flytte længere væk fra Kø-
benhavn og derfor søger vi en ”lærling”, som vi kan vælge til kasserer i 2023. Har du lyst, eller 
kender et medlem med de rette kompetencer, så henvend dig hurtigst muligt til Søren 29 99 95 42. 
 
 
7. Meddelelse om bestyrelsesrepræsentant og suppleanter 
Afdeling 1. Bronzealderen 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2020 

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

Suppleant: 
valgt 2021 

Morten søger suppleant B.    
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Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt i 2022 

Heiner Blak S. 14 40 63 15 13 afd2@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2022 

Johnny Caspersen S. 8 61 27 69 09  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
fra 2021, bekræftet 2022 

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

Suppleant 1: 
valgt 2022 

Ole Nygaard  S. 118 26 90 78 58 stenalderen@gmail.com 

Suppleant 2: 
valgt 2022 

Sara Gyvelborg S. 70 25 36 40 55  

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

     

Formand: 
valgt i 2022 

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

Kasserer: 
uden valg i 2021 

Camilla Rath S. 126 30 30 89 08 kasserer@2640V.dk 

 
 
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
Valgt som revisorer Karin Jensen S. 76 og 
 Claus Hansen S. 56* 
Valgt som revisorsuppleanter:  Bruno Jensen S. 76 og 
 Ole Nygaard S. 118 
*Ikke tilstede, men havde givet tilsagn.  
 
 
9. Eventuelt 
 
Alternativ til youSee 
Som det fremgik af beretningen, er bestyrelsen ikke begejstret for youSee service og priser. For-
manden havde derfor undersøgt alternativer. Ved hjælp af en fiberforbindelse til Tune Kabelnet, 
burde det nu være teknisk muligt at få både Tv og Internet via denne forening. Prisen for deres 
Grundpakke er mindre end halvdelen af youSee’s (men uden TV3, Charlie, News, 3 Plus og dk4). 
Og deres tillægspris for en super internet-forbindelse er blot 135 kr. pr. måned.  
 
Der var tilslutning til at arbejde videre med ovenstående. Sean Gyvelborg S 70 og Bruno Jensen S 
76 vil sammen med Formanden undersøge mulighederne nærmere. Når grundlaget er tilstede vil 
udvalget udarbejde et beslutningsforslag til ekstraordinær generalforsamling. 
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Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
Efter dagsordenen var trykt, afleverede Bruno og Karin, S 76 et brev vedr. hastighedsdæmpende 
foranstaltninger på stamvejen. Brevet blev offentliggjort til foreningens mail-liste. 
 
Efter en længere samtale, blev det aftalt, at Ole Nygaard skulle tage kontakt med kommunens 
Vejchef for at afklare, hvilke foranstaltninger der kunne foreslås. Mulige foranstaltninger er kun 
aktuelle på Kommunens stamveje. 
 
 

 
 
 
 
 
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 skriv en mail til formand@2640v.dk. 
Skriv også, hvis du ikke får en mail her i marts om referater og kontingent 
 
Bronzealderen 
19  21 XX 25 27 XX 
 
Stenalderen 
4 6 8 10 12 14  16 18 20  XX 24 26 XX 
34 36 38 40 42 44 XX 
48 50 52 54 56 58 60 
62 64 66 68 70 72 74 
76 78 XX 82 84 86 XX 
90 92 94 96 XX 100 XX XX 106 
108 110 XX 114 XX 118 XX XX 124 126 XX 
 


