Elmsager Grundejer- og Antenneforening

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. okt. 2011
kl. 18:00 – hos Carsten Vang i nr. 62
Ad Grundejerforeningen
1. Status i bestyrelsen
Jesper Mehlsen er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager. Velkommen til suppleanten Erik Baatrup (nr. 21). Torben Guldbrandsen er konstitueret som formand indtil generalforsamlingen. Han beholder de fire
mapper, som han har overtaget fra den gamle formand, hos sig, indtil ny
formand kan vælges efter generalforsamlingen. Højtryksrenseren bruges
efter alt at dømme ikke længere, så den tilbydes generalforsamlingen.
2. Økonomi – status pr. 11. okt. 2011
Årets overskud forventes at lande på omkring 1.600 kr.
3. Budget for 2012
Samlet udgift for 2012 er budgetteret til 18.400 kr. Bestyrelsen indstiller
uændret kontingent på 400 kr. pr. parcel.
4. Nye tilflyttere
Ingen nye er flyttet til vejen siden foråret.
5. Opsamling fra generalforsamlingen 2010 og sidste bestyrelsesmøde
marts 2011
a. Partyteltet – hvor er det havnet?
Ingen har ønsket at have teltet, så det er afhændet til anden side.
b. Velkomstskrivelse til nye beboere
Torben vil arbejde med et udkast til bestyrelsesmødet i marts.
c. Huller i vejen, ved Torben
Kommunen har lappet nogle af hullerne i løbet af sommeren; men
kvaliteten er svingende.
6. Hjemmesiden
Den fungerer tilfredsstillende. Der ligger et eksempel på en grunddeklaration på hjemmesiden. Men den synes ikke at være rigtig, idet matrikelnummeret ikke stemmer. Peter Møller Nielsen kigger på sagen.
7. Input til ”formandsberetningen”
Den nye buslinjeføring
Brugen af containere
De nye postkasser
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8. Valg til bestyrelsen
a. På valg er Torben, Peter og Eva Leth. Desuden skal den ledige
plads efter Jesper besættes (denne skal vælges for ét år).
Torben og Peter tager imod genvalg. Eva genopstiller ikke.
b. Forslag til suppleant
c. Forslag til revisor
Alt som tilforn.
9. Generalforsamling tirsdag den 8.11.2011
a. Ideer til evt. tema
Ingen særlige temaer
b. Indkaldelse – skal være ude senest 25.10.
Carsten, Torben og Eva hjælpes med at uddele indkaldelsen.
c. Ordstyrer
Jørn Fjellerup spørges.
d. Udlånsordningen
Torben spørger Ove og Anne om, hvordan udlånsforretningen er
gået i 2011, og om de vil fortsætte i 2012.
e. Praktiske opgaver
Eva køber en lille erkendtlighed til dem, der står for udlånet.
Forsamlingshuset er formentlig reserveret.
Superbests glimrende ostebord vælges ligesom sidste år. Eva og
Erik sørger for at købe ind; Erik henter tingene hos Superbest. Bestyrelsen mødes kl. 18 for at arrangere.
10.
Næste bestyrelsesmøde, foråret 2012
Konstituering: Mandag den 28.11. kl. 19.00 hos Erik (nr. 21).
Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 hos Peter (nr. 24).
11.
Evt.
Intet

Ad Antenneforeningen
1. Økonomi – status pr. 11. okt. 2011
Det foreløbige regnskab for 2011 viser samlede indtægter på 128.513 kr.
og udgifter på 122.543 kr. Når Salgs- og Købsmoms regnes med, bliver
det til et samlet overskud på 2.291 kr., hvilket er tilfredsstillende.
2. Budget for 2012
CopyDan formodes at komme med en afgiftsstigning på 5 %; dertil
kommer de almindelige prisstigninger fra YouSee, som er meddelt. Indregnes de varslede prisstigninger, budgetteres der med udgifter på i alt
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131.375 kr. De samlede indtægter sættes til 131.825 kr. Dette medfører
stigninger for de forskellige pakker.
Grundpakken: 1.325 kr. (en stigning på 6 % - 2011 pris: 1.250 kr.)
Mellempakken: 3.175 kr. (en stigning på 9,5 % - 2011 pris: 2.900 kr.)
Fuld pakke: 4.350 kr. (en stigning på 6,1 % - 2011 pris: 4.100 kr.)
3. Fremtidsperspektiver for Antenneforeningen
Der lægges et link på hjemmesiden til YouSees aktuelle kanaloversigt.
Hvis nogle medlemmer ønsker andre udbydere, står det dem frit for selv
at vælge det. Det skønnes ikke muligt for antenneforeningen som forening at vælge andre distributører.
4. Input fra bestyrelsen til ”formandsberetningen”
5. Evt.
Vi har modtaget et tilbud fra Foreningen af Danske Antenneanlæg om
medlemskab for ca. 1000 kr. om året. For dette beløb vil man opstille
regnskab + indbyde til en årlig fagmesse. Vi finder, at vi ikke får tilstrækkelig valuta af et medlemskab.
Referent: Carsten Vang

