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beretning2009
Kelsted- Bestyrelsens
Grundejerforeningen
@konomi(StigHansen)
af 2009medetoverskudpikr.32.4T0modbudgetteretkr'
GrundejerforeningenKelstedkomud
i
71.700.Det betyderat det i ir desvarreikke var muligt at opsparede 56.700sombudgetteret,
pga.
planlagte
udvikling
stadig
den
dog
foreningensvejfond. Den samledeopsparringf4lger
tidligere irs stprreindbetalinger.Ved udgangenaf 2009bel6b opsparringeni vejfondensig til kr.
476.900.
500.478mod planlagt Y..r.
Godkendtregnskabfor 2009 samtbudgetforslagfor 2010findespi de sidste2 sider.

Omrddeudvalg(Stig Hansen& Jan Mikkelsen)
hvor de fremm@dte
Der blev i2009 aftroldtto fellesarbejdsdage(26. apnl &27. september),
s@rgede
for vedligeholdelseaf fallesarealemetil glredefor os alle. Vi opfordrerderfor alle til at
deliagepi flretsf6rste arbejdsdagspndagden25.april 2010,hvor du kan m@dedine naboer,og fi et
par hyggeligetimer sammenmed nye og kendteansigter.
I april mined gennemgikbestyrelsenforeningenomride og udarbejdedeen liste med
flisesatninger,beplantning,beskaring,legepladser,skiltning osv.
forbedringsarbejder:
renoveringaf foreningenveje og stier,da
Bestyrelsenhar indhentettilbud pi en gennemgribende
hurtigt nedbrydesde kommende6.r.
og
derfor
stand
i
relativt
dirlig
belregninger
dennuvaerende
tidspunktvil kostei omegnenaf 500.000kr. (opretningog slidlag).
En renoveringpi nuvaerende
Hvis vi venternogleir med at renoverevejene,vil dennuverendebelagning sandsynligvisvare i
si dirlig standat der skal etableresen helt ny belagning, der kosteri omegnenaf 2.000.000kr.
bestyrelsenforslag om
fremsaetter
(opbrydning,bortkprselog reetablering).Pi generalforsamlingen
igangsattesi for6,ret2010.
at foreningensvejfond aktiveresog renoveringsarbejdet

Fritidsudvalget(Hans-ErikPedersen,Jan Mikkelsen& AndersWeirup)
I maj 2009blev voreslegepladsermalet,si de nu fremstir i bedstmulig stand.Bestyrelsenhar
med en ny reklamefinansieret
underslgt mulighedenfor at supplerevoresnuvarendelegeredskaber
(www.indu.dk)
Indu
firma
af
det
danske
koncept
tilbydes
pi
sedant
Et
legeplads Kilen.
medhesteog flotte temavogne.Veksp
af det traditionsrigefastelavnsoptog
Vi havdeigen i ir bes@g
jubilaeum
i denneanledninggjort ekstra
og
havde
100
i.rs
deres
i
6r
fejre
kunne
fastelavnsklub
og AirforcelTz.
f@dselsdag/fastelavn
var
Arets
tema
megetud af udsmykningenaf vogneog ryttere.
Alle deltagemeblev budt velkommentil Kelstedmed varm kaffe og kage,derudover var der
b@rn,hvor
sodavandtil bprnene.Efterfplgendeblev der aftroldttpndeslagningfor alle interesserede
der blev udribt en kattekongeog kattedronning.
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Borgerlauget(AndersWejrup& Finn Lustrup)
I periodener aftroldt6 ordinere bestyrelsesm@der.
Blandtde emner,somVeksgBorgerlaughar arbejdetmed,skaldissen&vnes:
Skibstedgird
Pi Skibstedgirdanvendeshallenfortsat til opmagasinering,
og i hovedhusetog de to sidebygninger
bor hi.ndvrerkere.Pejsestuenanvendesaf Kommunentil bpmepasning.Kommunenhar lovet
Borgerlauget,at disseanvendelseraf Skibstedgirdkun vil blive tilladt i en begrensetperiode.
Kommunenhar givet ejerendispensation
indtil sommeren2010.
Rema1000
Dagligvarebutikkenibnede i april2008. Der er tale om en pen forretning,sombes@ges
livligt af
Vekspborgereog affolkudefra. Borgerlaugetharafgivetsvari en naboh6ringvedr@rende
grillhuset. Heri @nsker
Borgerlauget,at de tekniskeinstallationerskjulesunderet sadeltag,og at
traeverketholdesi en 916,tone. Disse@nsker
er im/dekommet af Kommunen.
My llome
Lejlighedernei ejendommenMy Home har gennemnogle6r fungeretsomhusvildeboliger.Dette
ophprtei sluhringenaf 2008. Herefterhar Kommunenistandsatog ombyggetejendommentil at
rumme6 etvarelseslejlighedertil socialtudsatteborgerefra EgedalKommune,sompr@veret finde
tilbagetil en normal tilvarelse. Disseborgerekan bo i ejendommeni maksimalt6 mineder,
hvorefterde entenudslusestil en merenormaltilvarelse eller falder tilbagetil en andensocial
indsats.Ejendommenhar en stramhusorden.Der er personaletil stedegennemdagen,og
telefonvagtom aftenen.De fprstebeboereflyttede ind i My Home i december2009.
Belysningved Skelhgj
Der er behovfor merelys pi SkelhOjsparkeringsplads.KommunendelerBorgerlaugetsmodvilje
mod lysforureningaf landskabet.Der arbejdespi en l6sningmed lamper,somkun tander efter
behov. Borgerlaugetvil blive orienteretog hprt, inden der trreffesbeslutningom dennye belysning.
Stationsomridet
VekspBorgerlauger i god kontaktmed DSB om stationensindretning. Det generendelys er blevet
afskaermet,
den manglefuldeskiltning er blevet forbedret,og pi den sydligepeffon er blevet
opstilietet laskur yderligere. Borgerlaugethar anmodetKommunenom at fi opstilletflere
cykelstativerved beggeperoner. Kommunenhar lovet atpr4ve at fi det med i budgettetfor 2011.
Vekso Kultur- og Idretsliv
Borgerlaugetsvedtagterbestemmer,at Borgerlaugetskal vare i taetdialog med alle Veks@s
for alle Veks@s
foreninger.Veksp Kultur- og Idreetsliv,som er en paraplyorganisation
@vrige
pi Borgerlaugetsm6der,hvor der altid er et punkt som
foreninger,har derfor en observat@rplads
omhandler^thdre nyt fra Veksd Kultur- og Idratsliv.
Vejfgringer i Frederikssundsfingeren
Veks6Borgerlaugf4lgermed spandingdennesag,som fi.r stor indflydelsepi Veksp.
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Selvforvaltning i de smfr byer
BorgmesterWilly Eliasenarbejdermed nogleideer om at tildele midler til Kommunenssmi byer til
visseformil. Midlerne skal tildelestil byer, som har en velfungerendeorganisation,der evnerat
tagesig af dette. Witly EliasenserVeks@og Veksg Borgerlaugsom en oplagtkandidattil at kunne
fi tildelt sidannemidler. Hvis dissetankerudmgntesi praksis,fir Borgerlaugetnye spendende
opgavertil gavnfor VeksOsborgere.
Sankt Hans Bilet 2009
Sammenmed B@rnenes
JuletrasfeststodBorgerlaugetfor SanktHansBilet. B6rnenesJuletrasfest
havdeen salgsbodmed slik og drikke. Bfl.{talen
blev holdt af SogneprestJprgenAndersen,somgik
pi pensionsenerepi sommeren.Bilet brandtepent, og efterlodkun en smuleaske.
Velgermgde
I november2009aftoldtesderkommunalvalg.Som sedvanligindbpdVeks@Borgerlaugtil et godt
gammeldagsvalgermpdepi ugedageninden valgdagen.Velgermpdetfandt stedi Multihallen.
Alle opstilledepartier og lister var indbudt til velgerm@det,
og alle deltog. Der var omkring 140
god
tilhdrere,en
debat,og en fin pressedakning.Overskuddetfra salgetaf drikkevarerblev doneret
til B drnenesJuletrresfest.
ByensJuletrre2009
Borgerlaugetstodigen for alle arrangementer
i forbindelsemed trendingaf ByensJuletreeden
1.s6ndagi Advent, flittigt hjulpet af andreaktive Veks6 borgere. John Olsenskaffedeet smukt tra
til en beskedenpris, og Veks@Fastelavnsklubtilbpd at sponsoreredenneudgift. REMA1000
sponsorerede
nogle af salgsbodens
varer samtdelvist gavernetil hjalperne. Hestevognenholdt ikke
paratved Kirken efter Familiegudstjenesten,
og kgrslenbegyndtenogetforsinketfra Kroen.
piLtogsig hele skyldenfor misforstielsen. Traeetblev tendt efter Oldermandens
Hestevognsfirmaet
tale. Hereftervar der fellessang,og leg og dansomkring traet anf@rtaf tre julemand. Salgsboden
blev igen etableretinde i Krosalen,og det fungeredeigen fint, Der var som sadvanlig et flot
fremm/de af borgere,og bide B@rnenes
Juletresfestog Borgerlaugetssalgsbodsolgteigen godt.
Juletreetblev om morgenen4.Juledagafmonteretog overgivettil BprnenesJuletraesfest
i
Multihallen.
Ny Oldermand
I efteri.ret2008orienteredeKaren SvahnBorgerlaugetom, at hun @nsker
at sluttesom Oldermand
vedReprasentantskabsm@det
i 2010. Borgerlauget
har sidendr6ftetsituationen,
og talt om hvordan
januar
der kan findesen ny Oldermand.I
2010bragteFrederiksborgAmts Avis en artikel om, at
Veks@
Borgerlaugslger en ny Oldermandog den25. februar2010blev PeterMosbyvalgt somny
oldermand.PeterMosby bor i Troldholm 3 og har gennemmangeir varet aktiv i Lions Club.
Vekso Borgerlaug pi nettet
Veks@Borgerlaughar sin egenwebside(www.veksoborgerlaug.dk).
Sidenindeholdervedtegter,
beretninger,referater,oversigtero.1.,sombeskriverBorgerlaugetsgrundlagog arbejde. Endvidere
er websidenen indgang,velkomstog appetitvekkeroverfornye beboerei Veksp,samtoverfor
andre,som s@ger
inspirationerog informationerom Veks6. Websidener i fin drift, men der
manglerat blive indlagt nogetaf det ovenneevnte
indhold.

9i$
I>
$;?
(I

GrundejerforclringenKEEIEDVeKo

lnformationsudvalg(Finn Lustrup& Hans-ErikPedersen)
Foreningenshjemmesideer stadign@glentil en lang rekke nyttige informationerfor foreningens
medlemmerog andreinteresserede.
Desudenfindes et megetflot billedarkiv opdateretmed flere
farlnu billeder samtluftfotos fra Kelsted"ogomegn.Se merepi www.kelsted.dk
Informationfra foreningentil beboerneskerprimart via mail og pi foreningenshjemmeside.
Fordelenved at vare tilmeldt mail-gruppener bl.a. at man kan fi helt aktuelleinformationer- f.eks.
da voresskraldikke blev afttenteti juledagene.Derfor opfordresalle medlemmernetil at tilmelde
sig pi lustrup@mail.dk.
Mail fra bestyrelsen
udsendes
altid som "BCC" (Blind CarbonCopy),
hvilket betyder,at ensmailadresseikke er synlig for de @vrigemodtagere.Indkaldelsetil
generalforsamlingen
og referatfra dennevil dog fortsatblive omdelti papirudgave.Hjemmesiden
opdateresldbendemed aktuelinformationfra bestyrelsenog nyhederfra Veks6 generelt.

Antenneudvalg(FrankFabricius& MichaelFrydendal)
Pi VAF's ekstraordineregeneralforsamling
i maj manedsidsteir blev det med et stortflertal
besluttetat opgraderevoresfellesantenneanleg,og det blev besluttetat A+ skulleudfgrearbejdet
og efterfplgendelevereantennesignaler
til vore medlemmer.
I

I

Der sketesi det uforudsete,at YouSee(TDC) dagenefter generalforsamlingen
meddelte,at de have
kObtA+. VAF fik tilsagnom at firmaovertagelsen
ikke ville fi indflydelsepi denlpsning
medlemmernehavdevalgt, og VAF skrevkontraktmed A+.
Efterfglgendeer A+ blevet sammenlagtmed DanskKabel TV, der ogsi er ejet af YouSee.
DanskKabel TV har i dag servicepfl voresanlag, si nu er det reelt DanskKabel TV, der er i gang
med at udf@redet arbejde,vi skrevkontraktmed A+ om at udf6re.Det har gjort koordineringenaf
opgraderingen
megetnelnmere,og det vil ogsi fremovervrereDanskKabel TV der skal udfpre
servicepi anlagget.
DanskKabel TV gik i gangmed at udarbejdeprojektetfor ombygningen.I startenaf oktoberblev
vi si pi et mgdemed DanskKabel TV orienteretom, at YouSeeikke ville udvikle merepi den
IPTV l@sningsom A+ havdetilbudt os, men i stedetforsretteudviklingenaf denDVB-C lgsning
somYouSeeanvendertil de digitaletv-programmer.Dette giver en simplerelpsningfordi vi undgir
de specielleIPTV bokse,og de flestenyerefladskrerme
er f6dt medbide DVB-T og DVB-C. rr,t.'
Du skal heller ikke lave om pi dine antenneinstallationer
i huseteller lejligheden,DVd-T6g OVnC signalernefordelesvia de eksisterende
antennekabler
til alle dine antennestik.
Efter en del forhandlingeraccepterede
antenneforeningens
representantskab
dennye l6sning.
Den nye losning indeholder en "Vekso pakke" med analogeog digitale prograrnmer:
De analogetv-programmerer, med undtagelseaf DR Updateog TV4 Sverige,de programmervi
har i dag.Derudoverkommer der 9 nye analogeprograrnmer.
De digitaleprograrnmerbliver DVB-C prograrnmer.Den digitalepakkeindeholderde programmer
vi har i dag suppleretmed 14 nye progrirmmer.
"Veksp pakken"bliver en del af kontingentettil VAF, og opkravessom i dagvia kontingentettil
grundejerforeningen.
Du kan, som det ogsi er tilfaldet i dag,valge at antenneforeningen
ikke
k@bertv-programmertil dig. Dit antennestikvil si blive plomberet,og dit kontingentbliver
reducerettil betalingaf antenneanleggets
driftsudgifter.
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Individuelle tilvalg i den nye losning:
Nir du modtager"Veks6 pakken" far du mulighedfor yderligeretilvalg af programmermed
YouSeePlus og YouSeeEkstramed sprogpakker,Favoritpakkenog HD.
Dine individuelietilvalg aftalerdu selv med YouSee,og du betalerdirektetil YouSee.
Helt uaftrrengigtaf dit tv-valg bliver der mulighedfor at k@beintemet og telefonihos A+. Du
aftalerselv med A+ hvad du vil kpbe, og du betalerogsi direktetil A+.
Hvad du velger ud over "Veks@pakken" er altsi antenneforeningen
helt uvedkommende.
,lEndringer i forhold til beslutningen pi generalforsamlingen:
IPTV er blevet erstattetaf DVB-C, det er en enklerelpsning.
Vi har stadigindflydelsepi valget af programmeri "Veksp pakken",men der er en minimum
grundpakkemed programmer,som vi ikke kan fravalge.
Vi kan ikke fravrelge"Veksp pakken" og kun valge individuelleprogrammer.Tilvalg af
programmerkan kun ske som et tilvalg til "Veksp pakken".
Vi fer noglenye digitale programmerudenat kontingentetstiger.
Tidsplanenser siledesud:
Installationsarbejdet
begyndtei novembermined sidsteir, og forventesat vsereferdigt i l6bet af
martsmined, hvis vintervejretikke drilier for meget.Idriftsettelsenaf den nye l6sning forventesat
kunneskei startenaf april maned.
Fremtiden:
Vi har indgiet en femirig aftalemed den klausul, at vi om tre 6r tagerstilling til om aftalenmed A+
/ DanskKabel TV og YouSeeskal forsatte eller opsiges.TDC har i dag en IP platform der hedder
Home Trio, med en kombinationaf bredbind, tv og telefoni.Det er vore forventningerat denne
platformbliver videreudvikletog pi et tidspunktogsi vil blive tilgeengeligpi Kabeltv nettetog pi
fallesantenneanleeg.
Politisk er der i 6jeblikketmegetfokus pi det individuelle tv-valg.Politikernearbejderpi at fjerne
udbyderneskrav om at tv-programmerskal selgesi pakker,hvilket ogsi var et af temaernepi VAF
generalforsamling.
A+ havdefundet denrigtige modelmed IPTV platformen,men den satte
YouSeeen stopperfor. Derfor bliver det voresopgave,i takt med at flere og flere programmerkan
valges individueltpi DVB-C platformen,at reducere"Veks6 pakken" si denkun indeholderde
progralnmeret megetstort flertal af vore medlemmer@nsker
at se.Pi dennemide kan vi kombinere
fordeleneved storkpb,og den enkeltefamilies mulighederfor en st@rre
valgfrihedtil at
sammensaette
sin egentv-pakke.
Mere info pi: www.vafdk.dk

Pd bestyrelsens
vegne,
Michael FrydendalLarssen-formand
Kelsted301

