
Følgende forslag er fremsat af bestyrelsen. 
 
 
Forslag 1: 
 
Kontingent stigning. 
 
Som nævnt i budget 2003 vil bestyrelsen foreslå en stigning fra kr. 450 til kr. 540,- pr. 
kvartal/pr. parcel. 
 
Stem: Ja eller nej. 
 
 
 
Forslag 2: 
 
Vedr. Forslag til vort TV-net. 
Kanal Zulu. 
 
Fra 1. januar 2003 overgår kanal Zulu til betalingskanal. 
Som betalingskanal vil der blive pålagt kr. 8,25 excl. moms og koda-afgift pr. parcel pr. 
måned. 
Skal vi vedblive at have Kanal Zulu i vort program. 
 
Stem: Ja eller nej. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Forslag 3: 
 
Tilslutning til Stougårdens antenneanlæg. 
 
Der er fremkommet tilbud fra lokalt antenneservice firma. (tilslutning mellem Stougården 
og vort anlæg incl. Speciel forstærker D2.) 
Kr. 53.400,- incl. Moms 
Hertil kommer eventuelle reparationer af vort nuværende kabel net (pris???) 
Desuden kommer en tilslutningsafgift til Stougårdens Antenne på ca. 18000,- incl moms. 
 
Skal bestyrelsen arbejde videre med dette forslag 
 
Stem: Ja eller nej. 
 
NB: 
Andre tilbud ligger i prislag mellem kr. 350.000 -500.000 excl. moms. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Forslag 4: 



 
Vedr. Forslag til at flytte festen. 
 
Skal beløbet fra sidste år overføres til dette år? 
 
Stem: Ja eller nej. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Forslag 5: 
 
Forslag  vedr. Skiltning. 
 
Vedr. skiltning til beskyttelse af vore legende børn 
 
Idet man for to år siden erkendte, at folk vedblev med at køre for stærkt inden for 
Hyldekærparken trods henstillinger om at sænke farten, fik den daværende bestyrelse til 
opgave at undersøge mulighederne for chikaner på vejene.  Disse ville tvinge bilisterne til 
at køre langsomt og gøre området mere sikkert for vores legende børn. Dette strandede 
imidlertid på en masse praktiske problemer samt at vi selv måtte betale for anlæggelsen af 
dem. 
 
Vi har stadigt problemet med, at biler kører for stærkt.  Mange gange er der tale om folk 
ude fra, der ikke tænker over vores legende børn, som pludselig kan finde på at krydse 
vejen. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor, at der som minimum indkøbes og opstilles 2 skilte (et på hver 
side af indkørslen til Hyldekærparken). Skiltene vil være de blå ” Opholds- og legeområde” 
mærket med ”MAX 15 KM”. Dette er det mindste vi kan gøre ind til den endelige løsning 
er fundet.  Vi behøver vel ikke at afvente en ulykke først. 
 
Virkningen af skilte kan altid diskuteres, men vil i hvert fald nok gøre indtryk på folk uden 
fra som ikke vil kunne overse disse.  Anskaffelsesprisen på 2 skilte med tilhørende galger 
(højde 100 cm) er ca. 4000,-dkr.    
 
Stem: Ja eller nej. 
 
 
 


