*fS

s+F

KEETED
vet€a
crundejs'Foreninsen

2008
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Grundejerforeningen
Okonomi(Stig Hansen)
Grundejerforeningen
Kelstedkom ud af 2008 med et overskudpe kr. 26.663mod budgetteretkr.
71.000.Det betyderat der i ir ikke indbetales56.700som budgetteretpi foreningensvejfond.
Opsparringen fgLgerdog stadigden planlagteudvikling pga. tidligere irs st@rreindbetalinger.
Ved udgangenaf 2008belgb opsparringeni vejfondensig til kr. 448.700mod planlagtfu. 420.200.
Sevedheftederegnskabfor 2008 samtbudgefforslagfor 2009 pi de sidste2 sider.

Omrddeudvalg(Stig Hansen& Jan Mikkelsen)
Der blev i 2008 aftroldtto fellesarbejdsdage(27. apnl & 28. september),hvor de fremmgdte
s@rgede
for vedligeholdelseaf fallesarealernetil glede for os alle. Vi opfordrerderfor alle til at
deltagepi irets f4rstearbejdsdags/ndag den26. ap''il2OO9,hvor du kan m/de dine naboer,og fi et
par hyggeligetimer sammenmed nye og kendteansigter.
I 2008besluttedebestyrelsenat vedligeholdelsenaf foreningensbedefremoverudfpresaf vores
entrepren6r,da vi ikke kan overkomme dette arbejdeselv, med det nuverende fremm@depi vores
arbejdsdage.
Somplanlagtarrangerede
bestyrelseni 2008 en udbudsrundeaf sommer/vintervedligeholdelsen
i
foreningen.Vi modtogtilbud fra 3 forskellige entrepren4reLog besluttedeefter sammenligningaf
pris/kvalitet at fortsette voresnuverendeaftaleendnu2 ir.

Fritidsudvalget(Hans-ErikPedersen,Jan Mikkelsen& Anders Wejrup)
I maj 2008blev voreslegepladser"renoveret".Vi udskiftedebraeddermed rid, sikredeimod risiko
for fastklemning og etableredeet korrekt lovpligtigt faldunderlag ved gynger og legetflrne.
Renoveringenaf legepladserne
er nu afsluttetog udgiftenblev ca. kr. 60.000,hvoraf de kr. 55.000
blev anvendttil det lovpligtige faldunderlag.Det er planlagt at legepladserneskal besigtigesendnu
engangfor fejl og mangleri foriret, inden vi maler alle legeredskaberne
spndagd.26. apil, hvor vi
godt kan bruge en trjelpendehand.Tilmelding til JanK305, AndersK109 eller Hans-ErikK420.
Vi havdeigen i ir besggaf det traditionsrigefastelavnsoptog
med hesteog flotte temavogne.
Arets temavar Askepotog EgedalFolkekpftken.Alle deltagerneblev budt velkommentil Kelsted
med varm kaffe og kage,derudover var der sodavandtil b6rnene.Efterfglgendeblev der afholdt
t/ndeslagningfor alle interesserede
bprn, hvor der blev udribt en kattekongeog kattedronningen.
I 2008 havdegrundejerforeningen
Kelsted25 6rsjubileum. Dette blev fejret med enjubileums fest
pfl Kilen lflrdag den 7. juni. Bestyrelsentakker for det flotte fremm4deog en fantastisksommerdag!

,d*-&

(l

I}

s16'

0rundejerforeningenKgsrEDvekss

Borgerlauget(Anders Wejrup& Finn Lustrup)
Der blev aflroldt 5 ordinrerebestyrelsesm4der
i borgerlaugeti 2008.
Veks@Borgerlaughar oprettetsin egenwebside,der skal indeholdevedtegter,beretninger,
referatero.l. sombeskriverBorgerlaugetgrundlagog arbejde.Websidener 6bnetmen der mangler
at blive indlagt en del af ovennevntemateriale.
Det viste sig desvrerreikke muligt at salge de 18 projekteredelejlighederi Skibstedgird,som var
en del at den samledeaftaleomkring fornyelseaf Veks6 bymidte og Multihallen. Ejerenbenytteri
stedetden gamlehal til opmagasineringaf biler, og i hovedhusetbor polskehindvarkere.
Borgerlaugetfinder det uheldigt,at det centraleVeksgpi dennemfldeforfalder, og har derforrettet
henvendelse
til Egedalkommunemed en henstillingtil at dettesnarestophgreriht. lokalptanenfor
omridet.
Veks@by fik i 2008 sin egendagligvarebutikda Rema 1000ibnede i april. Butikken bes@ges
flittigt
af byensborgereog folk udefraog mi betegnessom endnuet aktiv for byen.
Lejlighedernei ejendommenMy Home har gennemnogle 6r fungeretsom husvildeboliger.ll4bet
af 2009vil ejendommenblive omdannettil midlertidigeboliger for kommunensborgere,der efter
forskelligesocialeproblemeraktivt dnskerat blive hjulpet tilbagetil en almindeligtilvrerelse.
Egedalkommunehar udarbejdetet forslag til en ny lokalplanfor Veksg Stationsvej,der indebrerer
saneringaf det kedeligeomrfldenord for Vekso Station.Forslagetgiver tilladelsetil opf@relse
af
flere boligejendomme.De nye bygningermi maksimaltvaere8,5 meterhpje, hvilket netopsikrer
udsigtenfra byen ud over landskabetmod syd.
I slutningenafjanuar 2009 blev der mellem de politiske partier indgiet aftalerfor de kommendeirs
transportanlag.For Frederikssundsfingeren
bevilgedesgennemfgrelseaf 2. etapeaf motorvejen
frem'til Veks@,som fores gennemdet ibne land syd for Veks6. Borgerlaugetfglgermed spending
dennesag,som fir afggrendeindflydelsepi VeksB.
Veks0Borgerlaughar en lang tradition for at arrangereirets SanktHansbil, men Oldermanden
efterlyserpi det kraftigstefrivillige der gnskerat deltagei dettearbejde,da hun ikke lengere
Onskerat drive dettealene- si hvis I OnskerSanktHansBil i Vekso fremover,si meld ier!

Informationsudvalg(Finn Lustrup& Hans-Erik Pedersen)
Foreningenshjemmesideer stadign@glentil en lang rrekkenyttige informationerfor foreningens
medlemmerog andreinteresserede.
Desudenfindes et megetflot billedarkiv opdateretmed flere
fgrlnu billeder samtluftfotos fra Kelstedog omegn.Se merepi www.kelsted.dk
Informationfra foreningentil beboerneskerprimart via mail og pi foreningenshjemmeside.
Derfor opfordresalle medlemmernetil at tilmelde sig pfl lustrup@mail.dk.Mail fra bestyrelsen
udsendesaltid som "BCC" (Blind CarbonCopy), hvilket betyder,at ensmailadresseikke er synlig
for de flvige modtagere.Indkaldelsetil generalforsamlingen
og referatfra dennevil dog fortsat
blive omdelt i papirudgave.Hjemmesidenopdatereslpbendemed aktuelinformationfra bestyrelsen
og nyhederfra Veksg generelt.
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Antenneudvalg(FrankFabricius & MichaelFrydendal)
Hvis Veks6 AntenneForeningogsi i fremtidenskal have sin berettigelse,er representantskabet
enigeom, at der skal foretagesen investeringi den "digitale" fremtid.
Voresfrellesantenneanleg
er i dag fuldt udnyttet,og der er ikke plads til de ny digitale programmer
som de mangenye fladskrermekraver for at give flotte billeder. Vi har heller ikke pladstil HD
programmerog individuelle gnskerfra vore medlemmerom specielleprogrammer.Vi har 6n
programpakke,der er felles for os alle.
som byen skal
Derfor har VAF arbejdetintenstmed to forskelligemoderniseringsl@sninger,
stemmeom pi kommendegeneralforsamling.
Forslageneer megetforskelligeog kan ikke direkte
sammenlignes.
Det eneforslag er en moderniseringaf voresnuvarendefallesantenneanlag,det
andeter et helt nyt anlag med nye fiberkabler(lyslederkabler).
Modernisering af nuvrerendeanlreg
Ved moderniseringenaf voresnuvarendeanlag udskiftesalle forsterkernei anlagget og
kapacitetenudvidestil ca. det tredobbelteaf i dag.Udstyreti voreshovedstationudskiftesogsi
fordi vi skal have indf4rt den nye digitale teknologi.Der vil ud over pladsentil digitale kanalerogsi
pi fellesantenneanlaggetog der skal ikke andres
blive pladstil en telefon-og internetforbindelse
pi de interneantennekableri vore boliger.
De fleste af vore gamlekabler i jorden genanvendes,
og det sk6nnesat kablernesammenmed de
nye forstarkerekan anvendesca. 10 ir frem. Det er vanskeligtat ga;ttepi hvordanvi sertv om 10
i.r, men de fleste i branchener enigeom, at vi vil semereog meretv via internettet.Det er det der
kaldesIPTV, og det vil stille stgrreog stprrekrav til bindbreddenaf voresinternetforbindelser.
Nyt anlregmed lysledere.
Ved udskiftningentil nye fiberkablergravesder et nyt kabel frem til hver bolig. I vore boliger
gennem
afsluttesfiberkablernei en ny boks, hvorfra signalernefordelestil radio og tv-apparaterne
de eksisterendeantennekabler.
Pi det nye fibernetbliver der i praksisubegransetpladstil alle de
tv-programmervi kan @nske
os i fremtiden,samttelefon-og internetforbindelser.De nye
fiberkablervil haveen levetid pi mindst 30 ir, hvorefterde om npdvendigtkan udskiftesuden
gravning,da de nedlaggesi et tomr/r og en ny fiber derfor let kan "bl&ses" frem.
Bestyrelseni Kelstedvil pi det kraftigsteopfordrealle foreningensbeboeretil at m@deop pi
kommendegeneralforsamlingi Veksg AntenneForeningog dermedvcre med til besluttehvilken
af de to ovenn@vnte
l6sningerder valges. Generalforsamlingen
forventesaftroldti april. N/jagtig
dato oplysespi foreningenshjemmesidesi snartdenkendes.

Pd bestyrelsensvegne,
Michael FrydendalLarssen,formand

