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Grundejerforeningen
Kelsted- Bestyrelsensberetning 2011
Okonomi(StigHansen)
Kelstedkom ud af 2011med et overskudpi driften pe k. 91.561kr.
Grundejerforeningen
Heraf er de 48.600 kr. flrets indbetaling til vores reservefond.Det resterendebelsb overfsres
ligeledestil reservefonden,som reservekapitalhvis vi i fremtiden oplever et ir med underskudpi
driften f.eks. grundet ekstraordinar vintervedligeholdelseeller andreuforudseteudgifter.
Bestyrelsensnsker at fortsette opsparingeni reservefondentil fremtidige renoverings og
anlagsarbejder,og foresllr derfor, at vi uandret opkraver 600 kr. pr. husstandpr. flr som en del af
kontingentet.
Godkendt regnskabfor 2Al1 samt budgetforslagfor 2Ol2 frndespi de sidste2 sider.

Omrddeudvalg(Sfrg Hansen& Jan Mihkelsen)
Der blev i 20ll afholdt to fallesarbejdsdage(E. maj & 2. oktober),hvor de fremmsdte sorgedefor
vedligeholdelseaf fallesarealernetil glade for os alle. Vi opfordrer derfor alle til at deltagepfl 6rets
forste arbejdsdagsondag den29 . apil 2012, hvor vi sammenbidrager til vedligeholdelseaf vores
fellesarealer og du samtidig kan mode dine naboer,og fii et par hyggelige timer sammenmed nye
og kendte ansigter.
Desvarre har vi alleredeoplevet mindre revner i vores nye asfalt belegning. Nogle af revnerneer
repareretuden beregning af NCC - andre forlrsaget af f.eks. trarsdder og lign. folger vr noje for at
sikre korrekt reparationni.r det bliver nodvendigt.
Der har varet flere klager over saltmangden der spredespi vores stier og veje i vinterhalviret.
Dette blev pitalt over for vores entreprenor,der herefter reduceredemangden til gavn for traer,
hundepoterog andetfodtoj.
Trekantenved Kl02 blev ryddet for at forbedre de kritisable oversigtsforholdnir man skulle ksre
ud fra Kelsted stamvejentil Maglehoj ,{116.
Vi oplevedeproblemer med tilstoppederegnvandsbrandeflere gangegennem6ret og besluttede
derfor at fE dem rensetop, Det har hjulpet de fleste steder- men entreprenoren,der rensede
brsndeneanbefaledeen spulingaf rwene mellem brsndende- udfsresom nsdvendigti 2A12.

Fritidsudvalget(MartinHaugaard,Jan Mikketsen& KentH, Sehested)
Den flrlige gennemgangaf foreningenslegeredskaberresulteredei en reparationaf ruchebanensamt
6n af vores brenke.Bestyrelen har besluttet at indksbe en stor sansegynge,der ophanges i
gyngestativetved de gule raekkehusei lsbet af forflret 2012.
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Vi havdeigen i 2011 besogaf det traditionsrigefastelavnsoptog
med hesteog flotte temavogne.
Aretstemavar Shrekog Piratskibet,Den SortePerle,Alle deltagerneblev budt velkommenmed
kage,varm kaffe og sodavandtil bsrnene.Efterfolgende blev der afholdt tondeslagningfor alle
interesserede
born, hvor derblev udribt en kattekongeog kattedronning.

Borgerlauget (Kent Harlyk Sehested & Finn Lustrup)
Der har v€ret afholdt 4 ordinare bestyrelsesmader
i Borgerlauget,der bl.a. har arbejdetmed.
Mobilantennemasten
Placeringog opforelse af en antennemasthar varet drsftet over lang tid. Den 20. januar 2011 gav
Egedalkommunebyggetilladelsetil opforelsenaf en 36 meterhoj mast placeretpi Kirkebakken 7,
pi Niels Byrgesensmatrikel.Mastener en slimline rormast- samt et 8 m2teknikhus.Pi masten
monteres3 stk. Panelantennersamt 1-3 mini-antenner.Arbejdet forventes pflbegyndti 2012.
Skibstedgdrd
Omkring skibstedgflrder der fiernet bygningsdele samt stuehusetsindmad.
Kommunen har givet byggetilladelsetil, at der i stuehusetindrettesejerlejligheder
Borgerlaugeth6ber,at der i forbindelsemed etableringog salg af disselejlighedervil blive
foretageten grundig renovering/reetableringaf omridet omkring Skibstedgird.
Hvornir byggeriet er fardigt afhrengerdesvrerrehelt af ejeren,GLV
Veksslund
Efter JorgenHansensdsd i december2010 har Veksolunds skabne varet uvis. Borgerlauget har
spurgtEgedal kommune om de kunne bidrage med midler og opbakning til videreforelse af de
kunstneriskeog sociale aktiviteter pd Veksolund. Dette har dog ild<efstt til konkrete resultaterog
Veksslund er nu solgt til en privatmand.
Vekss Lokalcenter
I perioden9. november2A1l til 4. januar 2012var planenfor Vekss Lokalcenterude i offentlig
haing. Den 8. decemberblev der afholdt et borgermsde i Multihallen, hvor der deltog
reprasentanterfraButikinvest og Egedal kommune. Medetvar megetpositivt og projektet blev vel
modtagetblandt de fremmsdte og Borgerlauget har sendtdereshoringssvartil kommunen.
Borgerlaugets 25 i.rs jubilreum
Sondagden 15.januar 2012kunne Vekss Borgerlaug fejre deres25 frrsjubil&um, hvor der ud over
borgerlaugetsrepresentanterog et bredt udvalg afbyens borgere ogsi deltog lokalpolitikere, der
blev underholdt af taler fra oldermand gennemtiderne og festlige indslag af bl.a. VAT-85.
Desvarre er Borgerlaugeti den situation, at der mangler en oldermandog derfor er bestyrelserne
blevet opfordret til pf; generalforsamlingerne,at forhsre sig blandt byen borgere,om der kunne
vere nogen, der kunne tanke sig at reprasenterebyen i den sammenhang.OldermandenPeter
Mosby har indvilliget i at besrettepostenindtil en ny er fundet, men snsker at det kun skal vare i en
begransetperiode.
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lnformationsudvalg (Finn Lustrup)
Foreningenshjemmesideer stadig noglen til en lang rakke nyttige informationer for foreningens
medlemmerog andreinteresserede.Hjemmesiden opdatereslsbende med aktuel information fra
bestyrelsenog nyheder fra Vekss generelt.Desudenfindes et meget flot billedarkiv opdateretmed
flere fsrlnu billeder samt luftf,otosfra Kelsted og omegn. Se mere pi www.kelsted.dk
Foreningenbelastesdesvarrestadigaf en del indbrud og det er viEigt at vi hjalper hinandenmed
at holde oje om meldetil politiet, hvis nogetvirker mistenkeligt. I det omfang de skadeslidteselv
snskerdet, kan der blive orienteretom indbruddetp&foreningenshjemmeside.
Information fra foreningen til beboernesker primart via mail og pe foreningenshjemmeside.
Derfor opfordresalle medlemmernetil at tilmelde sig pe bg!!_up@1113d-d&
Det er vigtrgt at meddele,hvis der skiftes mailadresse,for at sikre sig fortsat elektronisk post.

Antenneudvalg(Frank Fabricius& MichaelFrydendal)
Bindbredden i fallesantenne nettet er udvidet kraftigt efter ombygningen, si der nu er plads til bide
analogeog digitale signaler * samt lynhurtigt internet hvis man snsker det.
TVZ er blevet endret til en betalingskanal,og bliver derfor ikke lengere sendt sorn et af de gratis
DYBT programmer.TYZforbliver i Vekso pakken,men prisenpi Vekso pakken stiger.
De digitale D\tsC programmerkan du modtagepfl w med DYBC tuner eller en separatboks.
Programmernesendesbide i MPEG 2 agi MPEG 4 si rned en DtraBCtuner behsver du altseikke
at spekulerepi hvilken kodning der anvendes- dcg skal du vere opmerksom pi, at HD
programmernekun udsendesi MPEG 4 kodning.
N6r du ssger efter DVBC programmernep6 dit tv eller din boks, skal du bruge et lD-nummer:

TV medMPEGa: (00)100

TV medMPEG2: (00)110

YouSeeboks:(00) 120

YouSeeboksaldre model:(00) 130

Pi fallesantenneanlaegget
kan alle modtage"Yekss pakken",derindeholderdissetre programtyper:
i.
2.
3.

Analogeprogrammertil fiernsyn,der ikke har en digital tuner
D\iBC-programrnertil fiernsynmeddigital DYBC-tuner
Et mindreantalD\BT-programmertil fiernsynmedDVBT tuner.

Pd bestyrelsensv€gne,
Michae I Frydendal Lar ssen- formand
Kelsted 301

