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Hyldekærparkens Grundejerforening 
 
 
Referat af Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling 
onsdag, den 28. maj 2008 – Carporten ud for nr. 41 - Hyldekærparken 
 
 
Grundejerforeningens formand John/41 bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. 
John fortalte indledningsvis at der ikke ville blive lange forklaringer om de forskellige løsninger, da 
de rigeligt var gennemgået ved tidligere lejligheder og endvidere distribueret på tryk. 
Endvidere forstod John godt den nervøsitet der var hos nogle beboere, mht. hvilken løsning man 
skulle vælge, ”og hvad nu hvis antennen bliver nedlagt” osv. Men John forklarede at der ikke var 
grund til nervøsitet. Hvis vores antenne nedlægges, vil det først blive om et halvt til et helt år. 
 
John pointerede at vi måtte fortolke vores regler som de står skrevet i vores vedtægter. 
Ingen har kunnet fortælle os nøjagtigt hvad der er rigtigt eller forkert. 
 
”Hvis der var nogen der vil lægge sag an mod grundejerne, så må vi tage den derfra” lød  
det fra John. 
 
John spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til ovenstående, eller andre spørgsmål vedr. 
afstemningen. 
 
Jan Mathiasen/30 kommenterede at en eventuel nedlægning af vores antenne, ikke vil være 
juridisk korrekt. Alle skal være enige. 
 
Til dette svarede John/41 at det er et fortolkningsspørgsmål. ”Vi er ikke jurister, ingen kan sige det 
klokkeklart. Vi kører efter de retningslinier der er udstukket. 
 
Birte/4 spurgte om der ikke ville ske noget med vores grundejerkontingent hvis vi nedstemte 
forslagene. 
 
Til dette svarede John/41 at der ville blive en besparelse på både serviceaftale m.m. 
Ca. 15000 kr. om året. 
 
En i forsamlingen spurgte om bestyrelsen kendte til om der var nogen der ville lægge sag an mod 
grundejerforeningen. 
 
Til dette svarede John/41 ”nej”. 
 
John/41 fortalte at lige nu sker der utrolig mange ting på tv-markedet. Det sidste vi har hørt, er at 
YouSee skal etablere tv/kabelnet ovre på Holmehøj, og i den forbindelse har tilbudt 
Hyldekærparken et uforpligtende tilbud på kabel tv m.m. Bestyrelsen har sagt ja til at få et 
uforpligtende tilbud. 
 
Trine/18 sagde at hun ikke kunne få bredbånds tv.  
 
Til det svarede John/41 at flere i Hyldekærparken allerede har bredbånds tv, så det lød mærkeligt. 
 
John/41 beklagede endvidere at vi endnu ikke havde modtaget noget tilbud fra TDC vedr. 
bredbånds tv. TDC har haft mange undskyldninger for ikke at sende noget, men havde (igen) lovet 
at få sendt noget ud straks. 
 
Herefter gik vi til afstemning. Det blev besluttet at stemme skriftligt vha. de omdelte 
stemmesedler. 
 



Resultatet af afstemningen fordelte sig således: 
 
Tilslutning til Gundsømagle Antenneforening: 
 
 Ja 1 
 Nej 46 
 Blank 1 
 
 
Opgradering af eksisterende antenne: 
 
 Ja 1 
 Nej 46 
 Blank 1 
 
Dermed er begge forslag nedstemt. 
 
 
John/41 takkede for fremmøde og afstemningen. 
John mindede om at vedligeholdelsen af vores antenne løber et halvt til et år frem. 
Bestyrelsen vil nu arbejde videre med sagen. 
 
De som har indbetalt 6000 kr. til antenneprojektet, vil nu få de 6000 kr. retur på en check. 
 
 
Trine/18 oplyste at inde på DONGs hjemmeside kunne grundejerforeninger henvende sig, og få 
oplysning og tilbud vedr. deres kabel tv. 
 
Til det svarede John/41 at bestyrelsen allerede har været inde her, og få oplysning. 
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til hvad der eventuelt skal/kan arbejdes videre med. 
 
John/41 fortalte at han havde været i kontakt med Jyllinge Radio. Hvis nogen ønsker en DVB-T 
antenne opsat, incl. opsætning af en såkaldt settop box og indstilling af tv kanaler, kan det gøres 
for i alt 1635 kr. alt i alt. 
 
 
 
 
 
Referent Ole/3 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Checks omdeles i løbet af uge 24 


