Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 31. oktober 2016 kl.
19.00 hos Erik i nr. 21.
Fremmødte: Carsten (nr. 62), Erik (nr. 21), Mogens (nr. 7), Peter (nr. 24), Torben (nr. 3)

Ad grundejerforeningen
1. Økonomi 2016
Regnskabet viser et overskud på 2.308 kr. Indtægterne har været på 21.150 kr., mens udgifterne er på 18.842 kr. Overskuddet er ca. 1.500 kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at generalforsamlingen sidste år kostede mindre end forventet.
2. Budget for 2017
Der budgetteres med uændret indtægt og udgift som for 2016. Det medfører et uændret
kontingent på 450 kr.
3. Nye tilflyttere siden sidste generalforsamling
- nr. 26 pr. 01-12-15.
Huse til salg: nr. 2 samt nr. 18.
4. Opsamling fra generalforsamlingen 2015 og bestyrelsesmøde 08-03-16
Intet at bemærke.
5. Input til formandsberetningen på generalforsamlingen
Der var ikke yderligere tilføjelser til Torbens udkast. Mogens undersøger, hvor langt kommunen er nået med hensyn til at udskifte gadelamperne til LED-belysning.
6. Valg til bestyrelsen
a. På valg er Carsten og Erik, der begge genopstiller.
b. Forslag til suppleant: Helge Skriver i nr. 58 genopstiller
c. Forslag til revisor: Oddmar Poulsen i nr. 14 genopstiller
d. Forslag til revisorsuppleant. Carsten spørger Eva Leth i nr. 44 om at genopstille.
7. Generalforsamling
Mødet afholdes mandag den 7. november 2016 kl. 19.00 i Sognegården bag Ellevang kirke. Betaling for lån af lokale: 300 kr.
Indkaldelse er udsendt af Torben 20. oktober.
Møde ultimo oktober med Louis (kirketjener) for besigtigelse af lokaler og afklaring af detaljer. Samme procedurer som sidste år. Peter henter ostebordet hos Lading Mejeri, og Erik
og Mogens sørger for at købe det resterende (brød, drikkevarer, m.m.) hos Meny. Bestyrelsen mødes 18.15 for at stille stole frem, etc.
Dirigent: Jens Hofman Hansen (nr. 70).
8. Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 28. november hos Torben kl. 19 (kort møde, konstituering)
Mandag den 13. marts 2017 hos Torben kl. 19 (almindelig bestyrelsesmøde)
Tirsdag den 24. oktober hos Mogens kl. 19
Torsdag den 9. november: Generalforsamling 2017
9. Eventuelt
Intet.

Ad antenneforeningen
1. Økonomi 2016
Årets resultat bliver et mindre underskud på 356 kr., en smule lavere end budgetteret. Indtægterne har ligget på i alt 141.978 kr., mens de samlede udgifter beløber sig til 142.333 kr.
2. Budget for 2017
Både YouSee og VerdensTV har varslet mindre stigninger på næste års abonnement.
Bestyrelsen foreslår på den baggrund mindre stigninger i abonnementsprisen:
Forslag
2017
grund 1.925
mellem 4.325
fuld 5.700

Pris Prisstigning Prisstigning
2016
i%
1.775
150
8,5%
4.175
150
3,6%
5.500
200
3,6%

Grunden til den store prisforskel mellem Grundpakke og Fuld Pakke er sportskanalerne i
Fuldpakken.
3. Forslag til vedtægtsændring
I ændringsforslaget ændres ordet "Varslet" til "Opsigelsen".
Carsten fremlægger forslaget på generalforsamlingen.
4. YouSee's brev af 16-09-16
Formanden orienterer om ændringerne.
5. Input til formandsberetningen
Torben vil også nævne, at den nye aftale med YouSee medfører, at der kan opnås rabat på
internet og mobiltelefon. Medlemmerne skal selv undersøge sagen hos YouSee.
6. Eventuelt
Intet.
Referent: Carsten

