
 Vejmøde – Afdeling 2 - 9. februar 2012 – Referat 
 
 
Agenda: 

1. Beretning for 2011 
2. Regnskab for 2011 
3. Valg af kasserer 
4. Valg af ny formand (Simon ikke villig til genvalg) 
5. Valg af suppleant 
6. Valg af revisor 
7. Vejfesten 2012 
8. Eventuelt 

 
 

1. Tre parceller var mødt. 
 

Der har ikke været det store i foreningen i år. Bestyrelsen har oplyst at kontingentet stiger 
med 200,- kr. til 1650,- per husstand, primært pga. af prisstigninger ved YouSee (TV2), men 
også at Forende Danske Antenneanlæg er nødt til at opkræve ekstra for at dække et 
underskud for 2011, som er opstået pga. ekstraordinært mange anmodninger om juridisk 
bistand fra foreningens medlemmer.  
 
En kontraktændring fra YouSee, der giver YouSee eneret til hele frekvensbåndet i vores 
anlæg, er blevet godkendt af bestyrelsen. Hvis foreningen en dag ønsker at benytte en anden 
leverandør, skal kontrakten med YouSee opsiges.  
IT og Telestyrelsen har for nyligt åbnet YouSees kabelnet for tredjepartsadgang. 
Bestyrelsens accept af kontraktændringen skal ikke opfattes som en kærlighedserklæring til 
YouSee, men en sikring mod at nye leverandører ikke pludselig begynder at levere TV på 
vores anlæg (uden vores samtykke) med en samlet kvalitetsforringelse til følge, da 
kapaciteten i vores anlæg i forvejen et tæt på at været udnyttet maksimalt. Tredjeparter kan 
med andre ord ikke levere på vores anlæg uden foreningens accept, som følge af 
kontraktændringen med YouSee.  
 
Hvis en husstand oplever problemer med kvaliteten på en eller flere TV kanaler (en svensk 
kanal blev nævnt på bestyrelsesmødet d. 30. januar), kan det skyldes forstyrrelser fra 
TETRA (beredskabets og politiets fælles radio system), hvis frekvenser ligger tæt op af 
vores TV frekvenser. Den bedste løsning på et sådan problem er at sikre at ens installationer 
i husstanden er fuldstændig isolerede; eksempelvis er de klassiske plastickapper på antenne 
stikpropperne måske for åbne og bør erstattes med f.eks. aluminiumskapper.   
 
Bestyrelsen oplyste også at der snart (måske primo marts) vil forelægge en afgørelse fra 
kommunen vedrørende fjernvarme i området omkring Stenalderen. Det er muligt at 
Stenalderen også vil få fjernvarme med tilslutningspligt, hvor der vil være en 
overgangperiode på måske otte år, før man skal være tilsluttet. 

 
2. Regnskabet blev godkendt, kontingentet er uændret for 2012; 500,- kr. 
 
3. Lisbeth (# 28) blev genvalgt som kasserer. 



 
4. Simon (# 20) var ikke villig til genvalg pga. af jobskifte. Georg (# 4), som var suppleant 

sidste år, indvilligede i at overtage formandsposten for i år.   
 

5. Simon blev valgt som suppleant. 
 

6. Susanne (# 12) blev genvalgt som revisor. 
 

7. Datoen for vejfesten i år blev fastsat til lørdag d. 23. juni, efter praksis om at det på skift 
skal være i for- og sensommeren, for at tilgodese de forskellige husstandes feriemønstre.  
Der var enighed om at foreningen skal sponsere en del af udgifterne i forbindelse med 
vejfesten, som det f.eks. blev gjort sidste år. 

 
8. Da der ikke var fremmødt mange parceller i år, og der generelt ikke er den store interesse for 

formands- og suppleant posterne, vil der før næste års vejmøde blive fremsat et forslag med 
henblik på at få vedtaget en rotationsordning mellem husstandene for disse poster. 

 
 
Med venlig hilsen 
Simon Gravgaard, Stenalderen 20 

 
 
 


