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Referat fra den ordinære generalforsamling 16. februar 2017 
 
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 8 parceller var mødt op og en parcel havde afgivet fuldmagt. Desuden deltog de 
nye beboere i Stenalderen 78 i mødet uden stemmeret – de overtager huset fra 1. marts. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86, berettede følgende: 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning. 
Vi var nok mange, som oplevede YouSee’s nedbrud Nytårsaften. Endnu står det uklart, hvad der er 
skyld i, at de mange servere gik i sort. Som plaster på såret har YouSee i januar givet gratis adgang 
til forskellig underholdning bl.a. på Trailerkanalen og på Eventkanalen. 
 
I starten af året sker der som sædvanlig ændringer hos YouSee. Dagens driftsinformation 
(https://kundeservice.yousee.dk/driftsinformation.aspx) angav, at ændringen i vores område vil ske 
torsdag d. 9. marts. Startfrekvensen ændres fra 143 MHz til 450 mHz. I praksis betyder det, at med-
lemmer, som har brugt den gamle frekvens, skal skifte til den nye og derefter genindlæse Tv-
kanalerne. Se www.yousee.dk/tv2017. 
 
Normalt har YouSee også fordelt mange radiosignaler – endog er Danmarks Radios digitale DAB-
signaler blevet omsat til almindelig FM. Nu lukkes alle radiosignalerne ned, og man kan i stedet få 
tilsendt en stueantenne. Med den kan en almindelig FM-radio ikke længere modtage f.eks. DR P5. 
Ændringen sker for at få mere plads til internet.  
 
Nogle Tv-kanaler, som sendes i HD, vil få højere bit-rate. I princippet burde det betyde bedre bil-
ledkvalitet, men nu må vi se, hvor mange der oplever forskellen. 
 
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. 
 
I øvrigt 
2017-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. 
 
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. 
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4. Rettidigt indkomne forslag 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om, at der ved første rykkerbrev 
efter 1. maj pålægges et gebyr på 300 kr. I forbindelse med andet rykkerbrev kan YouSee-
forbindelsen frakobles og inkassosag påbegyndes. 
 
Bestyrelsen fik enstemmigt bemyndigelse til, at forhandle med Kommunen om fældning af store, 
skyggende træer på støjvolden ved Kobberstien. 
 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
 
5. Fremlæggelse af fællesbudget  og fastsættelse af fælleskontingent 
Kontingent til driften foreslås justeret til 2 225 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne fra YouSee og især CopyDan. 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-
fordre ALLE til at indbetale rettidigt dvs. før 1. april. 
 
6. Valg af kasserer for 2 år 
Lisbeth Hilstrøm, S. 28 havde meddelt, at hun kun ønsker at fortsætte på posten endnu et år. Vores 
nye beboer i Stenalderen 78 vil gerne høre mere om posten som kasserer. 
 
 
7. Meddelelse om bestyrelsesrepræsentant og suppleanter 
Afdeling 1. Bronzealderen 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2016 

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

Suppleant: 
valgt 2017 

Morten Hammershøi B. 25 43 99 71 97  

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2016 

Georg Rath 46 56 59 05 johnny.cas@mail.dk S. 4 42 66 77 25 afd2@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2017 

Leif Olsen S. 26 22 45 11 38  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2017 

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

Suppleant 1: 
valgt 2017 

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

Suppleant 2: 
valgt 2017(16) 

Hardy Pedersen S. 90 46 56 41 60  

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

     

Formand: 
valgt i 2016 

Søren Terp Madsen S. 86 46 56 20 97 formand@2640V.dk 
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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 36 38 40  XX 44  46 
48 XX 52 54  56  XX  60 
62 XX 66 68  70  72  74 
76 78 80 82  84  86 88 
90 XX 94 96  98  100 102 104  106 
108  110 XX 114 116  118 120 122  124  126  XX 
 


