Elmsager Grundejerforening
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 09.03. 2021 kl. 19.00 hos Carsten Vang i nr. 62.
Til stede: Erik Baatrup (nr. 21); Mogens V. Frederiksen (nr. 7), Peter Møller Nielsen (nr.
24).
Fraværende med afbud: Torben Guldbrandsen (nr. 3).
1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde d. 20.10.2020.
Generalforsamlingen 2020, som blev udskudt pga. corona-situationen i efteråret, aflyses,
og der indkaldes til ordinær generalforsamling i november 2021. Formanden udsendte pr.
mail den 1.11. 2020 beretning og regnskab til alle medlemmer.
2. Nye tilflyttere?
Pr. 01.02. 2021 er Lena og Erik Johnsen flyttet ind i nr. 26.
3. Huse til salg?
Nr. 38 er sat til salg.
4. Indbrud el. indbrudsforsøg?
Bestyrelsen er ikke vidende om indbrudsforsøg siden sidste bestyrelsesmøde.
5. Planlægning af containerkalenderen for 2021.
Følgende datoer blev fastlagt:
1.-5. april (påsken, stikvej 3), 30. april-2. maj (Bededagsferien, stikvej 4), 5.-7. juni (stikvej
1), 25.-27. juni (stikvej 2), 13.-15. august (stikvej 3), 10.-12. september (stikvej 4), 8.-10.
oktober (stikvej 1) og 5.-7. november (stikvej 2).
Formanden kontakter vognmand Bendt Hansen.
6. Forslag til ændring af vedtægterne
Peter og Mogens kommer med oplæg til forslag til vedtægtsændringer til næste bestyrelsesmøde.
7. Prisændring på domænenavn. (www.elmsager.dk)
Der er kommet en prisforhøjelse, så den nu er 60 kr. (hvert andet år).
8. Næste bestyrelsesmøde.
Næste generalforsamling: torsdag den 11. november 2021. Mogens kontakter Sognegården for leje af lokale.

Næste bestyrelsesmøde den 19. okt. kl. 19 hos Erik.
9. Eventuelt
Peter bruger megen tid på at sende rykkere til enkelte medlemmer med henblik på betaling af kontingent. Derfor vil han fremover sætte en "Læs bekræftelse" på mailen, når der
udsendes mails med kontingentbetaling, så han får et bedre overblik over, hvem som ikke
har læst mailen.

Antenneforeningen
1. Nye medlemmer eller udmeldinger?
En enkelt har meldt sig ud pga. fraflytning.
2. Coax-net / Fibernet på vejen.
Et par medlemmer har ønsket, at fibernet skulle være en del af antenneforeningens tilbud.
YouSee afviser dog, at det er muligt at tilbyde fibernet via antenneforeningen, da der er
tale om to forskellige firmaer. Gennem det eksisterende coax-net kan der også leveres superhurtigt internet, jf. den flyer, som blev omdelt i alle postkasser for en lille måneds tid siden.
3. Forslag til ændring af vedtægterne
Peter og Mogens kommer med et oplæg til forslag til vedtægtsændringer til næste bestyrelsesmøde.
Referent: Carsten

