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Valg af dirigent

Der var ingen forslag til dirigent fra forsamlingen. Bestyrelsen foreslog Peter
Krogsgaard, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

Formandens
beretning

Formanden afgav beretning. Denne er vedlagt.

Aflæggelse af det Regnskabet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen, blev kort
reviderede
gennemgået af kassereren, Peter Krogsgaard.
Regnskabet blev herefter godkendt
regnskab
Behandling af
forslag fra
bestyrelse eller
medlemmer

Der var ikke fremsendt forslag hjemmehørende i grundejerforeningens regi

Vedtagelse af
årets budget og
kontingent for
næste år (2008)

Årets budget og kontingentet for næste år (2008), blev vedtaget uden
indvendinger. Kontingentet er herved uændret fastsat til 250 kr.

Valg af
bestyrelse

Alle bestyrelsesmedlemmerne undtagen kassereren, samt alle suppleanter og
revisor var på valg.
Fra forsamlingen ønskede ingen at opstille som bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og revisor. De nuværende bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
revisor genopstillede og blev alle genvalgt.
Bestyrelsen udgøres herved af :
•
John Køhler (formand)
•
Peter Krogsgaard (kasserer)
•
Annelise Mikkelsen
•
Lau Nygaard
•
Ulrik Rosendal-Jensen (sekretær)
•
Sanni Buresund (revisor)
•
Kirsten-Inger Andersen (bestyrelsessuppleant)
•
Anni Christiansen (revisorsuppleant)

Eventuelt

Der blev, med baggrund i henvendelser til bestyrelsen, henstillet til, at der i
kvarteret udvises godt naboskab ved at tage hensyn når der skal anvendes
støjende redskaber.
I tilfælde af at der i forbindelse med renoveringen i kvarteret skulle være
efterladte byggematerialer kan John Køhler eller Ulrik Rosendal-Jensen
kontaktes. Det blev oplyst, at relevante kloak riste i kvarteret vil blive justeret.
Det blev oplyst at containerne til haveaffald foråret 2007 forventes opstillet i
perioden 1 – 11 juni og at containerne til haveaffald efteråret 2007 forventes
opstillet i perioden 22 – 30 oktober.
Det blev fra forsamlingen foreslået, at der eventuelt skulle inviteres en
repræsentant fra TDC for at fortælle om TDC's internet løsninger.
Der blev orienteret om fibernet ved en repræsentant fra DONG Energy, vedlagt
er et resume :
I dag når luftledninger lægges i jorden, da lægges der samtidigt tomrør,
hvorved der efterfølgende kan blæses fiber i rørene. De veje hvor
luftledningerne for nogle år siden blev lagt i jorden (via vejlaug) kan
mod betaling få dette gjort, men dette er relativt bekosteligt (det drejer
sig om 7 veje i vort kvarter).
Hvis der er tilstrækkelig tilslutning i kvarteret (ca. 20%) vil DONG
Energy blæse fiber i tomrørene. Dette forventes at ske i oktober.
Prisen for tilslutning er 1495 for fiberinstallation og boks samt 3000 kr
for gravearbejdet for hver 15 meter fra skel (dette kan udføres selv : 50
cm dyb og 20 cm bred rende). Herefter betales en månedlig ”leje” for
fiberen på ca. 180 kr. Der ydes 24 timers service på fiberen og
fejlretning påbegyndes inden 4 timer.
Fra diverse udbydere kan der herefter købes telefoni/ip-telefoni, tv,
internet, video on demand m.m.
Fiberen giver i dag mulighed for at udbyderne kan tilbyde internet med
op til 100Mbit/s (som hvis behovet viser sig, ved opgradering af boksen
kan ændres til 1000Mbit/s). Derudover har fiberen tilstrækkelig høj
kapacitet til at dække det kommende behov ved indførsel af HD-TV.
På internet adressen dongenergy.dk/fibernet findes en prisberegner der
kan sammenligne din nuværende pris for eksempelvis telefoni, internet
og tv med tilsvarende via fiber.
For flere detaljer henvises til adressen dongenergy.dk/fibernet på internettet.
Derudover kan der hos kassereren, Ulrik Rosendal-Jensen, Mejsevang 3, hentes
brochurer om fibernet fra DONG Energy.
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