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Referat fra den ordinære generalforsamling 27. februar 2020 
 
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 11 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 slutningen af år 2019 var der i offentligheden stor polemik om bruddet mellem Discovery og 
YouSee. Personligt er jeg tilhænger af, at Grundpakken er billig og med få kanaler. Bindinger, som 
Dem Discovery og YouSee begge har benyttet, er skidt. Under punktet eventuelt lægger bestyrelsen 
op til dialog om YouSee’s produkter. 
 
Fra myndighedernes side forlanges det nu, at alle aftagere af elektricitet skal have fjernaflæste må-
lere. I vore private boliger har Radius allerede foretaget denne udskiftning. Vores antenneanlæg 
bruger også strøm, men det har ingen måler. I stedet har vi afregnet for en fast mængde strøm. An-
lægget kører jo 24 timer alle året dage og man ved præcist effekten af diverse forstærkere. Vi taler 
om et årligt beløb på omkring 1000 kr. FDA (Foreningen af Danske Antenneanlæg) har derfor søgt 
om dispensation for anlæg som vores. Ansøgningen blev sidst på året afvist, og vi er derfor tvunget 
til at få opsat et målerskab. Arbejdet er sat i gang hos Dansk Kabel TV (vores service-selskab). Pri-
sen inklusiv opdateret dokumentation er 13.000 kr. plus moms. 
 
YouSee har orienteret om ændringerne i diverse pakker fra 1. jauar. Desuden har der i starten af fe-
bruar også en omlægning af kanalerne for de forskellige programmer. En opdateret 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 eller skrive en e-mail. På foreningens hjemmeside www.2640V.dk under 
”Tv” finder du link til disse. 
 
I øvrigt 
Efter indbrud i vores område opfordrede i december jeg via vores mail-liste til at tilmelde sig 
www.nabohjælp.dk. Hjemmesiden og den tilhørende app drives af Det Kriminalpræventive Råd og 
TrygFonden. Her kan man nemt og hurtigt anmelde betænkelige forhold og holde sig orienteret om 
begivenheder i vores nærområde. Bl.a. kan man se, at der 23. februar igen er begået indbrud i Afde-
ling 3’s område. Så har I ikke allerede tilmeldt jer, så læs nærmere om denne gode service. 
 
2020-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. 
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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 
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 uforandret til 2 500 kr. pr. husstand. CopyDan er steget til ca. 600 kr. 
per år, men da vi har et lille plus på denne konto opkræves blot 590 kr. per medlem. Budget og kon-
tingent 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. Meddelelse om bestyrelsesrepræsentant og suppleanter 
Afdeling 1. Bronzealderen 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2020 

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

Suppleant: 
valgt 2020 

Morten søger suppleant B.    

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2020 

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

Suppleant: 
valgt 2020 

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 2020 

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

Suppleant 2: 
valgt 2020 

Hardy Pedersen S. 90 46 56 41 60  

Da Søren blev valgt som formand for Grundejerforeningen, indtræder 1. suppleanten Ole Nygaard S. 118 i bestyrel-
sen. 
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Formand: 
valgt i 2020 

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 

 
 
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
Valgt som revisorer Karin Jensen S. 76 og 
 Claus Hansen S. 56* 
Valgt som revisorsuppleanter:  Stig Holmsten Eliasen S. 120 og 
 Ole Jensen S. 96** 
*Ikke tilstede, men havde givet tilsagn. ** Ej tilstede i år. 
 
 
9. Eventuelt 
I indkaldelsen til Generalforsamlingen havde bestyrelsen lagt op til dialog om YouSee’s produkter. 
 
Et emne var leverance af Internet-forbindelse. Flere har bemærket, at FastSpeed i bl.a. TV2 annon-
cerer med 1000 Mbit download for 249 kr. pr. måned. Formanden har været i kontakt med både 
YouSee og FastSpeed. YouSee oplyser, at de ifølge lovgivningen for dominerende leverandører er 
forpligtet til at åbne for andre Internet-udbydere, hvis en Grundejerforening med privat-ejet net øn-
sker dette. Men åbnes denne mulighed, vil den gælde for alle udbydere. Før f.eks. FastSpeed vil le-
vere til Grundejerforeningens medlemmer, skal bestyrelsen underskrive en aftale, som forpligter 
foreningen. Bestyrelsen er skeptisk overfor dette. 
 
En anden side af sagen er, at vores net højst kan klare 300 Mbit download. For at komme op på 
1000 Mbit skal bl.a. alle forstærkere og fordeler-standere udskiftes til DOCSIS 3.1 standarden. Det-
te vil koste ca. 270.000 kr. eller 4.025 kr. per husstand. YouSee tilbyder 300 Mbit til 349 kr. pr. 
måned til foreningens medlemmer. 
 
De fremmødte gav udtryk for tilfredshed med deres nuværende Internet-forbindelser og der var ikke 
stemning for at gå videre med sagen. 
 
Vores Tv-vaner er under forandring. Flere benytter sig nu af YouSee’s ”Bland Selv” produkt eller 
af streaming via YouSee’s box, et nyere fjernsyn, en mobiltelefon eller en computer. Det er muligt, 
at framelde YouSee’s grundpakke. Dette skal ske via bestyrelsen og er en noget besværlig proces. 
Man skal stadig betale til driften af Grundejerforeningens antenne-net. YouSee accepter fortsat at 
levere Internet, men YouSee vil følge udviklingen. Bliver tilslutningen for ringe, kan ændringer i 
YouSee’s priser til foreningens medlemmer komme på tale. 
 
 
 
 
 
Efter en god debat afsluttede 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. 
Skriv også, hvis du ikke får en mail her i marts om referater og kontingent. 
 
Bronzealderen 
19  21 XX 25 27 XX 
 
Stenalderen 
XX XX 8 10 12 14  16 18 20  22 24 26 28 
34 36 38 40 XX 44 46 
48 XX 52 54 56 58 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 XX 124 126 XX 
 


