
GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 
 
 

Albertslund, den 20. december 2018 
Til medlemmerne 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen 
 
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 på Herstedvester Skole, Fælleslokale F 
(fløjen nærmest Herstedvestervej – se kort) 
 
Velkomst og fællessang 
 
Indlæg ved Albertslund Forsyning omhandlende TAO-anlæg og overgangen til 
lavtemperaturfjernvarme 
 
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 formand (2 år) 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (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 Nils Jul Gjerlev (R008) 
Ad pkt.   7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Hansen (R118) 
Ad pkt.   8: Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Jensen (R065) og  
                     nyvalg af Jesper Kruuse Jacobsen (R019) 
Ad pkt.   9: Bestyrelsen foreslår genvalg af H.P. Nissen (P021) og Anker Østerlund (H025) 
Ad pkt. 10: Bestyreslen 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
Nils Jul Gjerlev 

Formand 



Det er i dag et vejr  

Tekst Ludvig Holstein, 1895  

    

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! 
O søde vår, så er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 
nu vil jeg gå og købe hyacinter 
og bringe dem til én, som jeg har kær. 
 
Hun købte af de hvide og de blå 
hun købte af de smukkeste, hun så. 
Det er i dag et vejr! Og solen skinner! 
Og om mig svæver lutter lyse minder, 
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på. 
 
Og de kom svævende i ring og rad., 
Hun gik imellem dem og var så glad. 
Det er i dag et solskin uden mage! 
Og jeg har solskin nok til mange dage, 
og jeg må kysse hvert et lille blad. 
 
Hun kyssede dem alle, hver især, 
hun bragte dem til den, hun havde kær. 
Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter! 
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr-!  
 





Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.1 

 

 

Forslag til budget 1. november 2018 – 31. oktober 2019. 

 

Udgifter: (18/19) (17/18) Indtægter: (18/19) (17/18) 

Snerydning 30.000 40.000    
Vedligehold af vej og p 
arealer. 

600.000 700.000    

Tryksager, porto, 
omdeling 

1.500 2.500    

Administration, 
regnskab 

9.000 9.000    

Generalfors., møder 15.000 20.000    
Belysning på stier 0 0 Kontingent 544.500 544.500 
Andre udgifter 1.000 4.000 Renteindtægter 0                 0 

Budgetterede 
udgifter  

656.500 775.500 Budgetterede 
indtægter 

544.500 544.500 

Budg. underskud   -112.000    -231.500    

 

  

Kontingent fastsættes til 1500,- pr. år 

Kontingent opkræves pr. 1.3.2019 med seneste betalingsdag 8.3.2019. Betalingen opkræves enten 

via Nets (PBS) eller Danske Bank konto 3194-4445516007. 

Hvis der ikke er betalt senest den 8.3 opkræves et rykkergebyr på 100. Er der ikke betalt senest 

den 31.3.2019 sendes opkrævningen til inkasso. 

 

 

Nils Gjerlev   Mogens Weber 

Formand   Kasserer 

 



ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 

 

 

Albertslund den 20. december 2018 

 

Til medlemmerne 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen 

 

Tirsdag den 29. januar 2018 umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling på 

Herstedvester Skole, Fællesrum F. 

 
 

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 / Ændring af vedtægterne. 

6. Valg af Formand for 2 år..  

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

9. Valg af 2 revisorer for 2 år. 

10. Valg af 1 revisiorsupplant for 1 år. 

 

 

 

Ad pkt.   6:  Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Hansen (R118) 

Ad pkt.   7:  Bestyrelsen foreslår valg af Nils Jul Gjerlev (R008) 

Ad pkt.   8:  Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Kruse Jacobsen (R019) + ?????. 

Ad pkt.   9:    Bestyrelsen forslår genvalg af H.P. Nissen (P021) og Anker Østerlund (H025) 

Ad pkt. 10:  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. 

 

Ad pkt. 5: Bestyrelsen forslår ændring af vedtægterne således, at det vil blive muligt at få internet     

ind via Antenneforeningens anlæg uden at have tv-grundpakken. Der vil blive opkrævet det samme 

i oprettelse samt det årlige servicegebyr, som hvis man ønskede en tv-grundpakke.  

Se vedlægte forslag til vedtægtsændringer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kent Hansen 

Formand 



Forslag til vedtægtsændringer: 

Ændringerne er i § 3 og § 4, skrevet ind med kursiv og fed. 

Vedtægter for antenneforeningen 

Foreningens navn, hjemsted og formål 

§1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Foreningens hjemsted er Albertslund 

kommune. 

§2. Foreningens interesseområde er sammenfaldende med Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1, nemlig 

samtlige parcelhusgrunde beliggende på vejene Hvidager, Kongsager, Porsager og Randager. 

§3. Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg; for modtagning af radio- og fjernsynsprogrammer 

samt internet i det under § 2 nævnte område med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige 

myndigheder for sådanne anlæg. 

§4. Enhver som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver grundejer, 

som bor i foreningens forsyningsområde, jvnf. § 2, kan forlange at blive tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, 

mod at betale gældende tilslutningsafgift. Dette gælder også grundejere, der ikke ønsker at modtage en TV 

pakke, men som alene ønsker at modtage internet via fællesantenneanlægget. 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en 

generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, vil medlemmets 

tilslutning til anlægget blive afbrudt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 

 











  Antenneforeningen Albertslund Vest afd.1 

Budget for perioden 1.11.18 – 31.10.19 

Grundpakke 307medlemmer a  2300 706.100 
Tilslutningsafgifter 0 
Indmeldelsesgebyr 0 
  
  

Indtægter i alt: 706.100 
  
Varekøb: 
Grundpakke 307 a 1432 

 
439.624 

COPY-DAN, grundpakke 307 a 575  176.525 
 

  
  
  
  
  

I alt 
 

616.149 

 
Omkostninger: 

 

Antenneforsikring 19.000 
Ørsted elforbrug 13.000 
WEB Hosting 700 
Information, gebyrer og administration 8.000 
Revisorhonorar 4.500 
Bestyrelsesmøder, generalforsamling 9.000 
Uforudsete udgifter ( rep. af ledningsanlæg m.m.) 5.000 

I alt 
 

59.200 

Moms at betale 141.220 – 96.164   =  45.056  

Underskud -14.305 

 

Fastsættelse af kontingent for 1.11.2018 – 31.10.2019: 

Den 1. marts 2019 opkræves 2300 som betaling for grundpakken. Betaling for grundpakke sker en gang 
årligt. Opkrævningen udsendes 1. marts med betalingsfrist den 9. marts.  Betaling sker via PBS eller via 
Danske Bank konto 3129-4445522120 med angivelse af medlemsnummer ( eks. AFP085 for Porsager 85). 

Rykkere: 

Hvis betaling ikke er sket inden anførte seneste betalingsdag pålægges 100,- i rykkergebyr. Er betaling 

herefter ikke sket inden 31 . marts sendes restancen til inkasso og signalleverancen afbrydes, hvilket 

fremgår af vedtægterne. 

Kent Hansen   Mogens Weber 

Formand   Kasserer     

 



 


