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GRUNDEJERFORENINGEN      28. marts 2012 

VILLABYEN 
HINDHOLM 
 
 

 
Formandens beretning til generalforsamlingen den 28. marts 2012. 
 
 
På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde alle velkommen til den ordinære generalforsamling 
2012. 
 

• Først vil jeg byde de nye medlemmer velkommen i foreningen, jeg har fået oplysning 
om, at Hindholm Alle nr. 18 har skiftet ejere i det forløbne år. 
 

• Jeg har haft kontakt med kommunens vejingeniør Sidsel Hansen, for at få kommunen 
til at rykke de forskellige entreprenører, der har lavet de mange opgravninger og ikke 
har færdiggjort asfaltreparationen, hovedsageligt på Vosborgvej. Vi aftalte et møde, 
hvorefter vi sammen gik vejene igennem, tog billeder og lavede optegnelser over de 
steder hvor problemerne er. 

 
• Sidsel Hansen har kontaktet de forskellige entreprenører om problemet og nogle har 

udbedret asfaltarbejdet, men der mangler en del endnu, som hun har lovet at følge op 
på. 
 

• Ligeledes har jeg bedt hende om, at rette henvendelse til ejeren af Vosborgvej nr. 26, 
for at få gjort fortovet forsvarligt at færdes på. 
Hun har givet ejeren et påbud om at få det gjort, men det skal nok gøres noget 
kraftigere for at det bliver gjort forsvarligt. Ligesom det snart må gøres klart, at hele 
fortovet og vejstykket snart bør renoveres. 
 

• Jeg har været i dialog med DONG Energy, for at få afklaret hvornår de vil starte med, 
at lægge nye kabler til elforsyningen og fjerne de gamle master og opsætte nye 
lystmaster.  
Ifølge planen vil de starte op i vores område imellem den 18 og 30. april 2012. Med 
start på Hindholm Alle den 18. april, Vosborgvej den 23. april og Børkop Alle den 
30. april. 
 

• Ligeledes har jeg kontaktet YouSee, for at få lagt fibernet / coax kabler ned i samme 
udgravning, så vi undgår der skal graves op igen. 
Det er lykkedes at få Dong Energy og YouSee til at samarbejde om projektet og de 
kan se det fornuftige i det bliver gjort samtidigt, hvilket absolut ikke er normalt at de 
gør det, det bliver ellers gjort af flere omgange. 
Det samme vil de så gøre i de andre foreninger, som ligger indenfor samme område. 
 

• Det bevirker at vi slipper for endnu en opgravning og endnu en forhandling med 
forskellige udbydere og entreprenører og ikke mindst får vi nu tilbud om tilslutning til 
nettet til mere fordelagtige priser. Enten hvor hele foreningen tilslutter sig til en 
pakke, f.eks grundpakken, det giver størst rabat. En større gruppe skulle også kunne 
opnå en rabat, ellers kan man tilmelde sig enkeltvis. 
Det vil være muligt, at få en konsulent herud til et møde og gennemgå mulighederne 
når kablerne er lagt, det vil nok være en fordel.  
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• Jeg har fået oplyst nogle priser henholdsvis på tilslutning - og på de forskellige 
pakker.: 
Ved tilslutning indenfor 1. år vil prisen blive ca. kr. 3095, herefter er prisen kr. 3595 
med 1. stik opsat. Vil man have flere stik i huset, må man betale for det. 
 
TV-Grundpakken kan fås for kr. 143 hvis foreningen tager det samlet, ellers er prisen 
kr.199. Mellempakken koster kr. 334 og fuldpakken kr. 434, der kan også opnås rabat 
ved større gruppetilmeldig på mellem og fuldpakken, men det vil konsulenten kunne 
fortælle mere om. Alle priserne er med forbehold, da jeg har fået oplyst priserne 
telefonisk. 
 

Den enkelte skal selv sørge for at der bliver gravet op inde på grunden, så der er klar 
til at YouSee kan komme og lægge kablet, man kan evt. lægge et 1” rør (et tomme rør) 
de kan trække kablet i. 
Der vil desuden være mulighed for bredbåndsforbindelse og telefoni, priserne kan man 
finde på YouSee, her kan der ikke forhandles grupperabat. 
YouSee har lovet at der bliver udsendt breve med informationsmateriale til alle 
beboere, om hvad det giver af muligheder når nettet er etableret. 

 
• Vi har stadig nogle fliser og markeringsstolper der skal skiftes, men det er nok bedst at 

vente til Dong Energi er færdig med kabellægningen, da det kan være at der bliver 
taget en del fliser op i denne forbindelse. 

 
• Der sker stadig en del påkørsler af hellerne, hvor det går hårdt ud over 

markeringsstolperne og træerne. Såfremt man har mulighed for at få kontakt til 
skadevolderen og fotografere bilen og skadessituationen, er der større mulighed for at 
vi kan få dem til at påtage sig skylden. 

 
• Vinteren har i år været mildere end de to foregående år, men vi har dog fået en del sne 

og hård frost. 
 

Vi har lavet kontrakt med en ny entreprenør, om at ryde vej og fortov og det er 
bestyrelsens opfattelse, at det er gjort tilfredsstillende. 
Som nævnt gentagne gange, må vi opfordre folk til at få bilerne ind på egen grund, 
både af hensyn til snerydningen, men også for fremkommelighedens skyld. Da det er 
smalle veje vi har.  
 

• Der har igen i år været afholdt fastelavnsfest. 
 
 
Det var ordene TAK! 

 


