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Referat fra den ordinære generalforsamling 25. februar 2019 
 
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: 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning. 
I år har bestyrelsens medlemmer været aktive ud over det sædvanlige. Den 18. juni mødtes vi nem-
lig ved antenneskuret. Skuret trængte meget til ny træbeskyttelse og var stadig fyldt af gammelt 
elektronisk isenkram fra dengang, vi selv modtog antennesignalerne. Samtidig har vi haft brug for 
et arkiv til gamle papirer. Opgaverne blev fordelt og maling, oprydning og indkøb af reol blev ud-
ført i løbet af sommeren. 
 
Efter inspektionen af antenneskuret tog vi en snak om den nye persondata-lovgivning. Foreningen 
opbevarer kun navne og adresser på foreningens medlemmer til brug for kontingentopkrævning. 
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 udbyder 
check på deres politikker. Personnumre har vi ikke på almindelige medlemmer – kun på bestyrel-
sesmedlemmer, da dette kræves af banklovgivningen.  
 
I starten af året sker der som sædvanlig ændringer hos YouSee. I 2019 skete det 12. februar. Til 
Grundpakken er tilføjet YouSee’s egen tv-kanal. Tv-kanalen ”Comedy Central” skiftede navn til 
”Paramount Networks”. Der var også flere ændringer i Fuld- og Tillægspakker. Dette medførte at 
nogle kanaler fik nye ”numre”. En opdateret kanalliste finder du på Grundejerforeningens hjemme-
side: 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. 
 
I øvrigt 
2019-datoer for kommunens affaldsordninger er tilgængelige på www.2640V.dk. Via App’en ”Af-
faldsportal” til mobiltelefonen kan man også få besked dagen før afhentning af storskrald og have-
affald. 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab  
P.g.a. arbejdspres bad vores kasserer i midten af januar om, at andre i bestyrelsen overtog årsregn-
skabet. Samtidig meddelte Anders Roed Larsen, at han ikke genopstiller til posten. Formand Søren 
har fået god hjælp af Henrik Friis S82 til at lave regnskaberne. Søren fremlagde de forskellige regn-
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skaber og bemærkede, at YouSee betaling for 1. kvartal 2019 (26.379,24 kr.) allerede var opkrævet 
til betaling 28. dec. og at der mangler indbetaling moms opkrævet vedr. antennekontingentet. I ste-
det for et overskud på ca. 20.300 kr. i antenneregnskabet burde det være et underskud på ca. 1000 
kr. 
Regnskaberne 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 2 500 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne fra YouSee og CopyDan. Alene CopyDan koster nu 575kr. 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 kasserer for 2 år 
Formanden havde talt med Camilla Rath, S. 126, hun var villig til at stille op - og blev valgt. 
 
7. Meddelelse om bestyrelsesrepræsentant og suppleanter 

Afdeling 1. Bronzealderen 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2018 

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

Suppleant: 
valgt 2019 

Morten søger suppleant B.    

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2018 

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

Suppleant: 
valgt 2019 

Katja Gandrup Hitlev S. 16 40 33 20 67  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2019 

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

Suppleant 1: 
valgt 2019 

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

Suppleant 2: 
valgt 2018 

Hardy Pedersen S. 90 46 56 41 60  

I 2018 Søren blev valgt som formand for Grundejerforeningen, og derfor 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 2019 

Camilla Rath S. 126 30 30 89 08 kasserer@2640V.dk 
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8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
Valgt som revisorer Henrik Kruuse S. 122 og 
 Søren Eriksen B. 27* 
Valgt som revisorsuppleanter:  Karin Jensen S. 76 og 
 Ole Jensen S. 96** 
*Ikke tilstede, men havde givet tilsagn. ** Ej tilstede i år. 
 
9. Eventuelt 
 
Der var en livlig debat om bilers alt for HØJE HASTIGHED især rundt om hjørner. På den øst-
vest-gående stamvej overholder ikke alle fartgrænsen på 50 km/t. Forslag om vejbump blev frem-
ført, men dette var flere imod. Men ALLE var enige om at opfordre til 
 

Sænk hastigheden og pas på de bløde trafikanter 
 
-en opfordring som I også gerne må give til jeres gæster! 
 
Bestyrelsen vil henvende sig til Kommunen om problemet. Har Kommunen en automatisk fartmåler 
med visning, som vi kan få opstillet? 
 
 
De stigende priser for antennesignaler blev også drøftet. Her henvises til referatet af Generalforsam-
lingen i 2018, hvor formanden beskrev, hvilke muligheder man har for at framelde sig de alminde-
lige Tv-kanaler og evt. erstatte flere af disse med streaming fra Internettet.  
 
Ved Internet-forbindelse via telefonledninger kan vi højest få hastigheder på 22/2 Mbit. Via Grund-
ejerforeningens antennekabler kan man fra YouSee købe hastigheder op til 300/60 Mbit. Dette er 
hastigheder, som rækker langt ud over almindelige hustandes behov. 
 
 
Efter en god debat afsluttede i Generalforsamlingen i god ro og orden. 
 
 
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 
XX 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 70 72 74 
76 78 80 82 84 86 XX 
90 XX 94 96 XX 100 102 104 106 
108 110 XX 114 XX 118 120 122 124 126 XX 
 


