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GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1
Albertslund, den 5. januar 2018

Til medlemmerne

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.30 i Herstedvester Forsamlingshus, Herstedvester landsby.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse  
5. Godkendelse af budget og kontingent for det indeværende år
6. Valg af kasserer (2 år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
9. Valg af 2 revisorer (1 år)
10. Valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
11. Eventuelt

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Weber (R069)
Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Pia Larsen (R072) og Søren Mortensen (R045)
Ad pkt. 8: Bestyrelsen foreslår valg af Jan Jensen (R065) 
Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslår genvalg af H.P. Nissen (P021) og Anker Østerlund (H025)

Bestyrelsen skal opfordre så mange medlemmer som muligt til at møde op på generalforsamlingen og 
præge debatten om foreningens fremtid. 

Foreningens reviderede regnskab og budget for indeværende år vedlægges.

VI SKAL HENSTILLE TIL, AT DER PARKERES PÅ KIRKENS PARKERINGSPLADS

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår.

Med venlig hilsen

Nils Jul Gjerlev
formand
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Spurven sidder stum bag kvist

Spurven sidder stum bag kvist
såmænd, om ej det fyger
Kålgårdspilen piber trist 

for nordenblæstens byger
Lul-lul! rokken går 
støt i moders stue,

og jo mere vinden slår,
des mer får arnen lue.

Far har røgtet kvæget ind
med halmen tættet karmen,
gnedet grisens blanke skind

at den må holde varmen
Lul-lul! rokken går

Far mod stuen stiler,
mor en bugt på tråden slår

ser op på far og smiler.

Mor kan næppe se sit spind 
og næppe tråden mage;
hej, da bæres lyset ind

og stilles i sin stage.
Lul-lul! rokken går

tenens rappe vinge
over fyrrebjælken sår

en skok af skyggeringe.

Far ta´r ned så tung en bog
med Gud han hvisker sammen,
famler lidt ved spændets krog

og lukker med et : Amen!
Lul-lul! rokken går

ensomheden synger,
mulmet tæt om taget står 

og sneen går i dynger.

Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave.

synge om "den hvide flok"
og "al hans nådegave"

Lul-lul! rokken står!
Med dens nyn og sange

vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli´r lange.

Jeppe Aakjær
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ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

Albertslund den 5. januar 2018

Til medlemmerne

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen

Tirsdag den 30. januar 2018 umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling i Herstedvester 
Forsamlingshus, Herstedvester landsby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Godkendelse af budget for det kommende år. 
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Kasserer. 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 1 revisorsuppleant.
10.  Eventuelt.

Ad pkt. 5:  ”Antenneforeningens bestyrelse foreslår at indbetalinger af grundpakken ændres fra   
  halvårlig til helårlig.
Ad pkt. 6:  Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Weber (R069)
Ad pkt. 7:  Bestyrelsen foreslår valg af Jan Steen Jensen (R065)
Ad pkt. 8:  ????? + ?????.
Ad pkt. 9:  Bestyrelsen foreslår genvalg af Holger Nielsen (P070)
                 

Bestyrelsen skal opfordre så mange medlemmer som muligt til at møde op på generalforsamlingen og 
præge debatten om foreningens fremtid.

Foreningens reviderede regnskab og budget for indeværende år vedlægges.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nyt år.

Med venlig hilsen

Kent Hansen
Formand
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Info vedr. antenneforeningen.

Der er nu udsendt info brev fra Yousee vedr. valg af tv-pakker gældende fra d. 01.01.2018.

Vi har desværre erfaret, at flere enten ikke har fået brevet eller har fået det smidt ud i troen på, at det var 
reklame. 

For jer, der er kommet i denne situation, skal vi venligst bede jer om at tage kontakt til Yousee på tlf. nr. 
70 70 41 24 og gøre opmærksom på, at I ikke er i besiddelse af brev vedr. nye tv-pakker, gældende for 
kundenr. 159.

Fra den 01.01.2018 ændres vores udbud af pakkeløsninger jf. brev fra Yousee.

Det er nu muligt at få valgfrie tv-kanaler i tilvalg til grundpakken. Pakkerne udbydes i faste antal på hen-
holdsvis 10, 20 og 36 kanaler. 

Det er også stadig muligt at få en mellempakke eller fuldpakke, som svarer til vores tv-pakker i dag. 
Ens for alle er, at man skal bestille dem hos Yousee, da alle nuværende aftaler på mellem- og fuldpakke 
ophæves pr. 01.01.2018.

Pakkevalget skal være fortaget inden d. 18.01.2018, herefter vil der blive opkrævet et gebyr for ændring-
er.

For dem af jer der i dag har en aftale med antenneforeningen, vil jeres medlemskab automatisk forsætte, 
nu bare kun med en grundpakke. Så I skal ikke gøre noget for at beholde grundpakken i antenneforenin-
gen.

Er I tilflytter, skal i tilmelde jer hos vores kasserer på mail: kasserer@vest1.dk 

I skal oprette Jer i antenneforeningen inden I kan gøre brug af de øvrige pakke-valg.

Økonomi:

Fra den 01.01.2018 vil antenneforeningen kun stå for opkrævning af grundpakken.

De aftaler,I laver herudover, skal afregnes med Yousee.

Prisen for grundpakken har for 2017 været kr. 2275. Budget for 2018 vil blive fremlagt til godkendelse på 
generalforsamlingen 2018. Vi forventer, at prisen for en grundpakke bliver en anelse billigere.

NB: Yousee påbegynder tidligst at ændre på tv signalerne efter d. 18.01.2018.
         Indtil da har alle fuldpakke i antennestikket, men kommer kun til at betale for det  
         pakkevalg man gør.

Antenneforeningen ønsker alle en glædelig jul samt  og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Kent Hansen
Formand

Antenneforeningen Albertslund Vest 1.


