
GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 

 
 

Albertslund, den 3. januar 2020 
Til medlemmerne 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen 
 
Tirsdag den 28. januar 2020 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 genvalg af Jan Jensen (R065) og Jesper Kruuse Jacobsen (R019) 
Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslår 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. 
 
VI SKAL HENSTILLE TIL, AT DER PARKERES PÅ KIRKENS PARKERINGSPLADS 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Nils Jul Gjerlev 
formand 



Generalforsamling 2020 

 

Hist, hvor vejen slår en bugt 
 

Hist, hvor vejen slår en bugt 

Tekst: H. C. Andersen, 1829 

Melodi: J. C. Gebauer, 1846 

Hist, hvor vejen slår en bugt, 
ligger der et hus så smukt - 

hist, hvor vejen slår en bugt, 
ligger der et hus så smukt, 

væggene lidt skæve stå, 
ruderne er ganske små, 

døren synker halvt i knæ, 
hunden gøer, det lille kræ, 
under taget svaler kvid're, 
solen synker og så vid're. 

 
I den røde aftensol 

sidder moder i sin stol - 
i den røde aftensol 

sidder moder i sin stol, 
kinden luer dobbelt rød, 

barnet har hun på sit skød, 
drengen er så frisk og sund, 

æblekinden rød og rund, 
se, hvor hun i spøg ham banker 

på de søde pusselanker! 
 

Katten står og krummer ryg, 
men forstyrres af en myg - 
katten står og krummer ryg, 
men forstyrres af en myg, 

barsk han den med poten slår 
og igen som hofmand står, 

moder klapper barnets kind, 
se, hvor sødt det sover ind, 

drømmer om de engle smukke 
i sin lille, pæne vugge. 

 





Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.1 

 

 

Forslag til budget 1. november 2019 – 31. oktober 2020. 

 

Udgifter: (19/20) (18/19) Indtægter: (19/20) (18/19) 

Snerydning 20.000 30.000    

Vedligehold af vej og p 

arealer. 

600.000 600.000    

Tryksager, porto, 

omdeling 

1.000 1.500    

Administration, 

regnskab 

8.000 9.000    

Generalfors., møder 15.000 15.000    

   Kontingent 543.000 544.500 

Andre udgifter 1.000 1.000 Renteindtægter 0                 0 

Budgetterede 

udgifter  

645.000 656.500 Budgetterede 

indtægter 

543.000 544.500 

Budg. underskud   -102.000    -112.500    

 

  

Kontingent fastsættes til 1500,- pr. år 

Kontingent opkræves pr. 1.3.2020 med seneste betalingsdag 8.3.2020. 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 31.3.2020 sendes opkrævningen til inkasso. 

 

 

Nils Gjerlev   Mogens Weber 

Formand   Kasserer 

 



ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 

 
 

Albertslund, den 3. januar 2020 
 
Til medlemmerne 

 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen 
 
Tirsdag den 28. januar 2020 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 Kassere 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 Mogens Weber (R069) 
Ad pkt.   7:  Bestyrelsen foreslår valg af Jan Steen Jensen (R065) 
Ad pkt.   8:  Betyrelsen foreslår genvalg af  Klaus Antonsen (H068) og Jesper 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Kent Hansen 
Formand 











 Antenneforeningen Albertslund Vest afd.1 

Budget for perioden 1.11.19 – 31.10.20 

Grundpakke 292 medlemmer a  2300 

Uden Tv-pakke 12 medlemmer a 225 

671.600 

2.700 

Tilslutningsafgifter 0 

Indmeldelsesgebyr 0 

  

  

Indtægter i alt: 674.300 

  

Varekøb: 

Grundpakke 292 a 1450 

 

423.400 

COPY-DAN, grundpakke 292 a 600  175.200 

 

  

  

  

  

  

I alt 

 

598.600 

 

Omkostninger: 

 

Antenneforsikring 19.000 

Ørsted elforbrug 13.000 

WEB Hosting 700 

Information, gebyrer og administration 7.000 

Revisorhonorar 4.500 

Bestyrelsesmøder, generalforsamling 9.000 

Uforudsete udgifter ( rep. af ledningsanlæg m.m.) 5.000 

I alt 

 

58.200 

Moms at betale 124.100 – 87.640   =  36.460  

Underskud -18.960 

 

Fastsættelse af kontingent for 1.11.2019 – 31.10.2020: 

Samlet kontingent for grundpakke inc. alle omkostninger  2300,- 

Medlemmer uden grundpakke                                                                               225,- 

Den 1. marts 2020 opkræves 2300,- som betaling for grundpakken og 250,- for medlemmer uden 

grundpakke. Fremover vil der ske opkrævning  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     


