
 

Grundejerforeningen Kelsted – Bestyrelsens beretning 2016 

Økonomi (Stig Hansen) 

 

Grundejerforeningen Kelsted afsluttede i 2016 regnskabet med et underskud på kr. 64.378,-  

Årsagerne til underskuddet er: 

1. I vintermånederne januar, februar og marts havde vi forholdsvis store udgifter til saltning, vi 

havde en entreprenør som udnyttede vores aftale til det yderste på trods af flere 

henvendelser, udgifterne i de 3 måneder var kr. 80.848,- 

Gennemsnittet for januar, februar og marts har over de sidste 5 år været kr. 38.680,- 

Vi har nu skifter entreprenør og til sammenligning har vi i de samme måneder i år brugt 

kr.40.000.- 

2. Da vi udarbejdede budgettet for 2016 var vi ikke bekendt med en efterfølgende stigning i 

bidraget til antenneforeningen som var på kr. 23.900,- 

3. Advokatudgifter til ”Lastbilsagen” har i 2016 været kr. 39.060,-  

 

Områdeudvalg (Stig Hansen, Kim Funk & Thomas Jellesen) 

 

To arbejdsdage blev afholdt i 2016, hvor de fremmødte hyggede sig, og ordnede det de kunne nå på 

fællesarealerne, til glæde for os alle.  
 

I andet halvår 2016 blev 3 af rønnetræerne på stamvejen udskiftet, idet der i 2015 fejlagtigt var 

blevet plantet den forkerte slags røn. Der var blevet plantet almindelig røn i stedet for selje-røn. 

 

Sommer og vinter vedligeholdelse er forløbet som forventet, bortset fra høje udgifter til 

vintervedligeholdelse i første halvår, som nævnt under økonomi. 

 

Der er i andet halvår 2016 skiftet entreprenør til vintervedligeholdelse, således det nu er Trim 

Havebrug som står for saltning og snerydning. De foreløbige erfaringer med den nye entreprenør 

har været tilfredsstillende. ” 

 

Befæstede arealer 

I 2016 udarbejdede bestyrelsen et overslag over udskiftning/vedligehold af de befæstede arealer på 

Kelsted for at vurdere om den løbende opsparingen i reservefonden er passende. Der er overordnet 

3 forskellige typer af befæstede arealer på Kelsted: Asfalt/veje; flisearealer/fortove og 

hovedtrappen. 

 

Asfalt/veje 

Vejene på Kelsted fik i 2010 ny asfalt og det må forventes at asfalten skal skiftes igen efter 20 år, 

dvs. i 2030. Med baggrund i en anslået middeludvikling i enhedspriser må det forventes at 

udskiftning af asfalt i 2030 vil beløbe sig til ca. DKK 900.000. 

 

Flisebelægning 

Flisearealerne på Kelsted er i 2015 blevet besigtiget at to forskellige brolæggere og ingen af dem 

fandt det nødvendigt at foretage en gennemgribende udskiftning af flisearealer. 

 

Hovedtrappen 

Hovedtrappen bliver fortsat undermineret af udsivende vand, hvilket ved selvsyn kan ses på trappen 

i dagene efter et kraftigt regnvejr. Enkelte fliser er skredet fra hinanden, da overlappet kun er 2 til 



 
3cm og fliserne ligger i grus og ikke i beton som de burde. Generalforsamlingen tilkendgav i 2016 

at der fortsat var behov for trappen og at der skulle spares op til en renovering i dens fulde 

udstrækning. Bestyrelsen har taget generalforsamlingens tilkendegivelse ad notam og har ikke 

foretaget sig yderligere desangående, idet vi afventer afslutningen af lastbilsagen først. 

 

Fritidsudvalget (Willy Jørgensen & Thomas Jellesen) 

 

Arbejdet med legepladsen er afsluttet og der er bl.a. etableret nyt faldunderlag. Når vejret tillader 

det, vil træværket blive malet. Der vil blive indkaldt til arbejdsdag. 

I løbet af 2017 vil der blive udarbejdet kontrolprocedurer, som sikrer jævnlig kontrol med kvaliteten 

af legeredskaberne.  

 

Trafikudvalget (Willy Jørgensen) 

 

Kontakten til kommune angående udkørsel fra Kelsted på Maglehøj Alle var alt andet end let. Det 

blev nødvendigt at kontakte borgmesteren for overhovedet at modtage et svar. 

Endelig i juli 2016 fik vi svar, hvor kommunen oplyste, at forslaget blev vurderet i forhold til andre 

trafiksikkerhedsprojekter i kommunen. Ny vurdering skulle finde sted i slutningen af 2016. 

Det har endnu ikke været muligt at finde den opdaterede liste på kommunens hjemmeside, hvorfor 

der er rykket for en opdateret liste og kopi af sagsbehandlingen af vores forslag. 

I oktober 2016 bad kommunens sagsbehandler igen om kopi af de fremsendte mails. 

 

Borgerlauget (Finn Lustrup) 

 

Blomsterløg: Borgerlaugets forskønnelsesgruppe tog i foråret 2016 initiativ til indsamling af 

blomsterløg ved Rema 1000. Der var rigtig mange borgere, som bidrog med ”aflagte” blomsterløg 

og Rema 1000 donerede også en mængde løg. Senere på året er blomsterløgene blevet nedlagt 

forskellige, synlige steder i byen – så det forventes, at der kommer mange flotte forårsblomster op i 

foråret 2017.  Projektet med indsamling og plantning af blomsterløg forventes gentaget i 2017.  

 

Genoprettelse af søen ved skolen: I begyndelsen af 2016 blev tagrør fjernet samt to store piletræer 

fældet af kommunen efter anmodning fra Borgerlauget. Senere i 2016 har Borgerlauget ligeledes 

fjernet tagrør for derved overtid at kvæle tagrørsvæksten og genoprette søen. Egedal Kommune har 

i 2016 bevilget en trådløs hækkeklipper til formålet, som supplement til deres tidligere bevilling af 

waders, grensakse og græsriver. Borgerlauget vil i de kommende år skulle fortsætte arbejdet med at 

fjerne tagrør.  

 

Affaldsdag: Borgerlauget sørgede i 2016 at Veksø deltog i den årlige affaldsdag, som Danmarks 

Naturfredningsforening arrangerer. Der var godt med affaldsindsamlere – flere end i de foregående 

år – men der blev ikke indsamlet så meget affald, da der ganske enkelt ikke var så meget at finde i 

byen. 

 

Kvindeegen og dens Datter: Kvindeegens datter – det lille egetræ, som blev plantet på Grønningen 

på grundlovsdag i 2015 – lever og gror i bedste velgående. Det samme kan heldigvis siges om 

Kvindeegen, som ser ud til at komme sig over den voldsomme beskæring for år tilbage.  

 

Brøns Mose: Arbejdet med at sikre en generelt god naturpleje i området er fortsat i 2016.  



 
 

Trafikudvalget: Trafikudvalget har sendt et forslag til Egedal kommune med trafikforbedringer i 

Veksø, som skulle danne baggrund for en dialog med kommunen. Forslaget har forinden været i 

høring hos bestyrelserne i foreningerne.  

 

Forventninger til 2017 
 

Økonomi: Borgerlaugets økonomi forventes at blive væsentligt forbedret, idet der vil blive fremsat 

forslag til repræsentantskabsmødet om hævelse af kontingentet til Borgerlauget fra 25 kr./husstand 

til 50 kr./husstand. Det vil give mulighed for øget aktivitetsniveau.  

 

Ny arbejdsplan: Borgerlaugets arbejdsplan for 2015-2016 er ”udløbet”, og det forventes således at 

Borgerlauget udarbejder en ny arbejdsplan for 2017-2018. Denne kan således tage højde for det 

højere indtægtsniveau, hvis kontingentforhøjelsen vedtages.  

 

Vælgermøde: 2017 er kommunalt valgår, og der er tradition for, at Borgerlauget arrangerer et 

vælgermøde i den forbindelse – så det gør vi nok også denne gang.  

 
. 

Informationsudvalg (Finn Lustrup) 

 

Information fra foreningen til beboerne sker fremover kun via mail og i noget omfang også på 

foreningens hjemmeside.  

 

Menuer på kelsted.dk: 

 
 

Der mangler fortsat nogle enkelte at tilmelde sig med deres mail. De vil kunne gå glip af vigtige 

informationer, hvis de ikke tilmelder sig hos lustrup@mail.dk 

Det er også vigtigt at meddele, hvis der skiftes mailadresse, for at sikre sig fortsat elektronisk post. 

 

Ønsker man viden om hvad der sker i Veksø er der også muligheder på www.3670.dk, 

www.fastelavn.net, www.vat85.dk  www.vafdk.dk, www.vekso-vand.dk, www.veksoborgerlaug.dk/ 

 

Man kan også tilmelde sig på facebookgrupperne 3670 Veksø – Veksø Borgerlaug – Egedal nyt – 

Veksø fastelavnsklubs venner – VAT 85 og venner -  

 

Lastbil på afveje (Frank Fabricius) 

 

mailto:lustrup@mail.dk
http://www.3670.dk/
http://www.fastelavn.net/
http://www.vat85.dk/
http://www.vafdk.dk/
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http://www.veksoborgerlaug.dk/


 
 1/6-2010 Stien bliver asfalteret. Stien er 280m X 3m. Samlet udgift for asfaltering af veje og 

sti til NCC kr. 551.938,- 

 7/5-2012 kører en lastbil med sættevogn fra "Spezialtransporte Bernd Lahtz" med 

registreringsnummer HH-BL 1927 ind på cykelstien. Politiets journalnummer er: 0900-

80112-00300-12. 

 16/5-2012 Politiet regner ikke med at kunne komme med yderligere oplysninger før efter 

den 22/5 

 16/5-2012 FF kontakter det tyske forsikringsselskab ÖVB Insurance 

 24/5-2012 FF inddrager kollega i Tyskland og får hende til at ringe på de 800 numre der er 

oplyst på deres hjemmeside; de melder bare optaget når FF ringer på dem fra Danmark 

 29/5-2012 kontakter FF Bernd Lahtz Spezialtransporte. FF taler med 

vognmandsforretningen et par gange men opgiver at få en samtale på engelsk med dem. FF 

har sendt en e-mail på både engelsk og tysk til vognmandsselskabet og har aftalt med en 

tysk arbejdskollega i Frankfurt at hun ringer til dem den 30/5. 

 29/5-2012 Politiet er ikke til nogen hjælp; de mener dog nu, at lastbilen er forsikret hos 

Konig Versicherung, Herrlichkeit 6, 28199 Bremen, men er ikke kommet med yderligere 

oplysninger selvom FF har bedt om det 

 20/6-2012 får vi brev fra Isabel Carlander fra Van Ameyde vedrørende skaden 

 21/6-2012 får vi besked fra Karl Wilken VGH Versicherungen om at Van Ameyde, 

Lindevangs Alle 6, 2000 Frederiksberg vil køre forsikringssagen.  

 21/6-2012 afsender FF pris tilbud til Van Ameyde på reetablering af sti kr. 219.225,- samt 

græsarealer og lygtepæl kr. 15.710,- begge ex moms. 

 22/8-2012 svarer Isabel at taksator Peter Johnsen, Johnsen Consult vil kunne foretage en 

besigtigelse ugen efter. Kontaktinformation: Mobil: 45-22347995 Mail: 

pj@johnsenconsult.dk 

 30/8-2012 NCC og Peter Johnsen fra forsikringsselskabet besigtiger stien med Michael 

Frydendal og FF 

 14/9-2012 Isabel svarer at deres taksator Peter Johnsen har afleveret rapporten, og ifølge 

ham kan de synlige skader på stien genetableres for kr. 100.000-150.000 og vil derfor i 

første omgang tilbyde, at sagen lukkes med en reparation af dette omfang.  

 19/9-2012 FF sender svar til Isabel Til Isabel Carlander: 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kelsted har svært ved at forstå fremsendte brev idet 

den eneste nye oplysning er et prisoverslag for reparation af sti baseret på de synlige skader. 

Ved fælles gennemgang af skaderne den 30. august 2012 med Peter Johnsen, konkluderede 

vi ved en opgravning at den 2 år gamle, elastiske og selvhelende overfladebehandling netop 

ikke reflekterer underlagets faktiske tilstand, hvorfor samtlige tilstedeværende fandt det 

hensigtsmæssigt at foretage boreprøver for at fastslå underlagets faktiske tilstand. Hvilke 

faktuelle oplysninger har ændret ved denne konklusion ud over at boreprøver er 

unødvendige hvis forsikringsselskabet vælger at omlægge stien i dens fulde udstrækning 

som anbefalet af NCC. 

Såfremt den foreslåede reparation afviger fra den af NCC foreslåede reparation (tilbud af 11. 

maj 2012, tidligere fremsendt til VAN AMEYDE DENMARK) vil bestyrelsen for 

Grundejerforeningen Kelsted, før der kan tages stilling til den foreslåede reparation, udbede 

sig fuld dokumentation, herunder detailplan for hvilken type reparation der ønskes udført - 

og på hvilke dele af stien, tidsplan, garanti mod sætninger og revner ved eventuelle 

mailto:pj@johnsenconsult.dk


 
samlinger og valg af totalentreprenør for den af VAN AMEYDE DENMARK foreslåede 

reparation. 

 1/10-2012 Det lykkedes FF at komme i kontakt med VAN AMEYDE. Isabel Carlander 

arbejder ikke længere og sagen er overtaget af Erik Jeppesen som snarest vil kontakte FF. 

 19/10-2012 Erik Jeppesen har gennemgået sagen og kan oplyse, at det tyske 

forsikringsselskab ved skrivelse af 16/10-2012 har udbedt sig yderligere oplysninger. 

 5/11-2012 Erik Jeppesen svarer per brev, at de ikke anser det for nødvendigt at foretage 

boreprøver og beder Grunderjerforeningen om, at indhente 2 reparationstilbud på en partiel 

reparation af de synlige skader. 

 3/3-2013 Grundejerforeningen fremsender to uafhængige reparationstilbud på en partiel 

reparation af de skader på stien, som blev konstateret ved gennemgangen d. 30.08.2012 med 

Johnsen Consult, samt en ny overfladebehandling af hele stien. Tilbuddene beløb sig til hhv. 

Kr. 259.308,- og kr. 364.480,- ex moms. 

 3/3-2013 svarer Erik Jeppesen per brev at han har konstateret, at begge tilbud indbefatter 

udskiftning af vejkassen på ca 384 m2 samt overfladebehandling af ialt 840 m2. De ønskede 

2 prisoverslag på en partiel reparation af cykel- /gangstien i overenstemmelse med de skader 

som blev konstateret ved gennemgangen af skaderne med vores konsulent Johnsen 

konsulent. Dette indebærer alene udskiftning af ca 30 m2 vejkasse i og omkring svinget og 

så partiel reparation af de kantskader, som er konstateret. Hermed skal forstås, at det kun er 

de yderste 20-30 cm som er beskadiget, som skal repareres, herunder underlag i det omfang 

det er nødvendigt. Overfladebehandlingen skal så alene også kun omfatte disse områder. 

 24/4-2013 kontakter vi Charlis Vogelbein fra ENP Advokater. Van Amyde har pludseligt 

specificeret hvilke skader det er de vil dække. 30m2 svarer til 10m cykelsti og 

specifikationen afviger signifikant fra de skader vi konstaterede sammen med konsulenten 

fra Van Ameyde. Charlis har ikke meget held med at kommunikere med Van Ameyde, som 

frabeder sig, at vi har henvendt os til deres konsulent. 

 26/5-2014 overtager Kirstine Rechnagel sagen. Vi aftaler, at bestyrelsen indhenter tilbud 

på reparation af de visuelle skader henholdsvis på en fuldstændig reparation, forudsat 

bærelaget er ødelagt.  

 16/9-2014 Vi tilbyder Van Ameyde, at afslutte sagen ved betaling af kr. 180.190,- ex moms 

og såfremt tilbuddet ikke accepteres, vil Grundejerforeningen indbringe sagen for retten. 

 27/8-2015 syns- og skønsforretning ved skønsmand Uffe Schmidt-Sørensen. 

 7/10-2015 Tilbud om forlig på kr. 149.100,- ex moms samt kr. erstatning af rimelige 

advokatudgifter til kr. 20.000,- ex moms sendes til Van Ameyde. 

 9/10-2015 Van Ameyde kan ikke tiltræde vores forslag. 

 1/12-2015 Den nye skønserklæring rekvireret af Van Ameyde foreligger. Den er udmærket 

for så vidt angår omfanget af udbedringsarbejder. Vi vil naturligvis fortsat gå efter at få en 

sti i samme stand som før skaderne, herunder uden lappeløsninger. 

 16/12-2015 Vi meddeler Van Ameyde at vi fortsat ønsker en udbedring til samme stand, 

som før lastbilens kørsel på stien. Det vil sige, at det tidligere rejste krav fastholdes. Vi 

beder Van Ameyde om, at vende tilbage med et forslag til en afslutning af sagen, nu da der 

ikke ses at være nogen udeståender i forhold til oplysning af det faktuelle.  

 1/3-2016 Van Ameydes advokat svarer: Har endnu ikke har fået noget endeligt mandat fra 

min klient til en forligsmæssig løsning. Uden præjudice skal jeg dog forespørge, om din 

klient kunne være indstillet på at forlige sagen mod kontantbetaling af et beløb på 60.000 

kr., og at det overlades til retten at træffe afgørelse om sagsomkostninger.  



 
”Jeg bemærker i denne forbindelse, at skønsmanden har vurderet stiens levetid til ca. 15 år, 

hvad der med udgangspunkt i en samlet udgift til etablering af stien på ca. 551.000 kr. alt 

andet lige medfører en årlig afskrivning på ca. 36.000 kr. Dette vil der naturligvis skulle 

tages højde for ved opgørelsen af forbedringsværdien, som der under alle omstændigheder 

skal ske fradrag for ved eventuel udbedring. 

Derudover kan det overvejes, om de anslåede udbedringsudgifter står i rimeligt forhold til 

den værdiforringelse, som skaderne fra lastbilens kørsel, har medført, når henses til 

skønsmandens besvarelse af spørgsmål A, og når henses til, at stien dog ikke er i en stand, 

der gør, at den ikke fortsat tjener sit formål som færdselsareal for gående og cyklende 

beboere i området. Endvidere vil der ved et eventuelt forlig mod betaling af et kontantbeløb 

i den anførte størrelsesorden kunne ses bort fra, om udbedring af skaderne rent faktisk finder 

sted, inden afregning finder sted.” 

 18/3-2016 Kirstine vurderer, at hvis vi vinder sagen vil vi få medhold i hovedstolen på kr. 

211.375,- samt blive tilkendt omkostninger for syn of skøn og retsomkostninger og 

advokatomkostninger. Advokatomkostninger forventes maksimalt at udgøre kr. 30.000 til 

35.000,- ex moms. Hvis vi derimod taber sagen vil det koste os ca kr. 43.000,- yderligere 

med fradrag af afholdte skønsomkostninger 

 5/4-2016 Gundejerforeningen Kelsteds generalforsamlingen giver bestyrelsen mulighed for 

at anlægge retssag mod Van Ameyde. 

 26/4-2016 med henvisning til skønserklæring af 8/9-2015 beder vi Van Ameyde betale kr. 

232.625,- inkl moms. 

 
 29/4-2016 Forsikringens advokat, Thomas Birch, er vendt tilbage og har afvist forslaget. Vi 

er så langt fra hinanden, at han har anmodet om en stævning. Derfor vil Kirstine udarbejde 

stævning, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Thomas or Kirstine var begge 

indstillet på Roskilde Byret, hvilket er nemmere for os, og de har kortere berammelsestid 

end Frederiksberg. 

 9/5-2016 Bestyrelsen giver grønt lys for en stævning 

 19/5-2016 Vi stævner Van Ameyde 

  
 9/6-2016 Der fremlagdes mail af 16. september 2015, hvori rekvirentens advokat, advokat 

Kirstine Rechnagel anmoder om, at retten i medfør af retsplejelovens §143, stk. 3, træffer 

afgørelse om sagsomkostninger og hendes rykkerskrivelse af 26. april 2016. 

 



 
Retten har i et brev af 4. maj 2016 anmodet advokat Thomas Birch om modpartens 

eventuelle bemærkninger. Advokaten har ikke reageret på henvendelsen. 

 

Inden 14 dage skal Van Ameyde Denmark ApS til Grundejerforeningen G/F Kelted C/O 

formand Frank Fabricius betale 25.000 kr. i sagsomkostninger. Beløbet indeholder en delvis 

refusion af de afholdte skønsomkostninger, udgifter til advokat og retsafgift. Retten har lagt 

vægt på skønsmandens konklusioner om skadernes omfang, idet det dog bemærkes, at 

rekvirenten forud for anmodningen om isoleret bevisoptagelse havde tilbudt sagen forligt 

ved betaling af 225.237,50 kr., hvilket overstiger skønsmandens estimat med knap 40.000 

kr. 

 Kirstine og bestyrelsen er ikke helt tilfredse med rettens afgørelse. Retten lægger angiveligt 

vægt på, at vi tidligere har tilbudt et beløb som var højere end skønsmandens vurdering. 

Heri indgik imidlertid 25.000 kr. vedrørende advokatomkostninger. I realiteten var tilbuddet 

derfor kun ca. 15.000 kr. fra resultatet. Dertil kommer, at vi den 3. marts 2014 har tilbudt 

sagen lukket for 155.000 kr., som er det samme beløb for vejen som indgår i det senere 

tilbud. Det er således fejlagtigt at antage, at grundejerforeningen ikke har søgt at løse sagen 

indenfor det beløb, som skønsmanden kommer frem til. På den baggrund mener vi at vi 

burde have fået fulde omkostninger, og fulde omkostninger kan skønsmæssigt fastsættes til 

400 kr. + 21.250 kr. + 15.000 kr.-23.000 kr. – i alt 36.600-44.650 kr.  

 13/6-2016 Bestyrelsen kærer afgørelsen til landsretten. Det kostede kr. 400 kr. i retsafgift og 

kr. 3.000 kr. + moms til vores advokat. 

 7/7-2017 Byrettens afgørelse ændres, således at Van Ameyde Denmark ApS til 

Grundejerforeningen G/F Kelsted skal betale 34.150 kr. i sagsomkostninger. 

 31/8-2016 Telefonisk retsmøde. Advokat Kirstine Rechnagel deltager i mødet 

 1/9-2016 Hovedforhandlingen er nu omberammet til mandag den 6. marts 2017.  Jeg skal 

bede dig og Stig om at sikre, at I kan deltage. Hvis ikke, skal jeg give besked til retten så 

hurtigt som muligt og senest den 14. september 2016. 

 5/9-2016 Kirstine fremsender vores replik til retten og modparten.  

 21/9-2019 Vi modtager modpartens duplik. Vi vil fastholde advokaten på at dokumentere 

forsikringsselskabets identitet fra det Tyske selskabsregister. Vi beslutter at inddrage Van 

Ameyde Denmark  ApS af fuldbyrdelsesmæssige årsager. Dog betinget af at advokaten er 

indstillet på at de omkostningsmæssigt skal betragtes som én, således at der ikke skal betales 

dobbelte sagsomkostninger. Modparten har misforstået påstanden, idet de 25.000 kr. angik 

omkostninger forud for skønssagen, hvorfor der ikke er gjort op hermed i 

omkostningsafgørelsen fra landsretten.  

 5/10-2016 Fremsendelse af processkrift til Byretten 

 12/10-2016 modtager modpartens processkrift A 

1. 1/11-2016 Bestyrelsen accepterer at lade os begrænse til Van Ameyde Danmark ApS. Dette 

kan vi kun, fordi de accepterer at påtage sig samme ansvar som det tyske selskab – samme 

ansvarsforhold mv. Fordelen er at inddrivelse i Danmark er forholdsvist nemt. Ulempen 

herved er, at såfremt selskabet ikke har midler til at betale, så har vi ikke en dom på 

forsikringsselskabet. 

 2/12-2016 Kirstine har glemt at forelægge os et tilbud modtaget fra Van Ameyde den 25/10-

2016, der uden præjudice på vegne min klient tilbyde sagen forligt således, at min klient til 

fuld og endelig afgørelse af sagen betaler kontant 115.000 kr. til din klient. Som led i et 

eventuelt forlig overlades det til retten at træffe afgørelse på skriftligt grundlag om 

sagsomkostninger, herunder advokatomkostninger forud for iværksættelse af isoleret 

bevisoptagelse. Ved betaling af 115.000 kr. Vil der ikke blive stillet krav om, at der sker 



 
faktisk udbedring af skaderne, og at beløbsstørrelsen i øvrigt skal ses i lyset af, der ved 

opgørelsen af din klients krav ikke er taget højde for forbedringer/levetidsforlængelse ved 

udbedring. 

 7/12-2016 Bestyrelsen afviser at indgå forlig baseret på ovenstående tilbud fra Van Ameyde. 

 17/2-2017 bestyrelsen modtager til orientering kopi af modpartens påstandsdokument af 16. 

februar 2017 tillige med vores påstandsdokument, som i dag er indleveret til retten i 

Roskilde 

 

Antenneudvalg (Frank Fabricius & Johnny Wagner) 

Budget er ikke lavet endnu, men VAFDK forventer en stigning på ca. 15 kr. pr. Medlem: 10 kr. til 

YouSee og 5 kr. til Copy-dan. 

Det eneste nye fra YouSee er, at der nu er 3 programpakker at vælge imellem 10-20-36 og at man 

kan få en boks til 30 kr. pr md, dog skal man selv ringe og få det lavet om, før man kan få den for 

30 kr.  

 

Mere info på: www.vafdk.dk 

 

 

http://www.vafdk.dk/

