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Kelsted- Bestyrelsensberetning2010
Grundejerforeningen
Okonomi (Stig Hansen)
GrundejerforeningenKelsted kom ud af 2010 med et underskudpi driften pi kr. 493.708 kr.
Dette for dog helt som forventet, da vi pi sidsteirs generalforsamlingbesluttedeat igangsette en
opfattenderenovering af alle vores asfalweje og stier - hvilket har kostet i alt 551.938kr.
Vi har brugt af foreningensegenkapital,hvor vi bl.a. havde sparet500.000kt. op i vores vejfond.
Det har derfor ikke veret nodvendigt at optagenogen form for greld i forbindelse med den store
asfalt renovering - hvilket vi som forening godt kan vrereret stolte af.
Bestyrelsenonsker fortsat at vi sparerpenge op til fremtidige renoverings/anlregsarbejder
i en
hvilket svarertil at vi
reservefond,og foreslir et belsb pn 600 kr.pr. husstandpr. ir fra 20ll
samletopsparer48.600 kr. i vores reservefondpr. er.
Godkendtregnskabfor 2010 samtbudgetforslagfor 2011 findespi de sidste2 sider.

Omrddeudvalg(Sfrg Hansen& Jan Mikkelsen)
Der blev i 2010 afholdt to fellesarbejdsdage(25. april & 10. oktober), hvor de fremmodte sorgede
for vedligeholdelseaf fellesarealernetil glede for os alle. Vi opfordrer derfor alle til at deltagepi
irets fsrste arbejdsdagsondagden 8. maj 2011, hvor vi sammenbidrager til vedligeholdelseaf
vores frellesarealerog du samtidig kan mode dine naboer,og fi et par hyggelige timer sammenmed
nye og kendte ansigter.
En meget stor post pi vores budget har veret vintervedligeholdelse,der har kostet os 144.607kr.
Dette skyldesto lange og sne-rigevintre i trrk, der beggehar ramt budgetiret 2010.
Vi har i bestyrelsendrsftet hvilke muligheder vi har for at "kontrollere" udgiften til
vintervedligeholdelse,ved f.eks. at reducereniveauet for rydning og saltning.
Desvrerreer det ikke umiddelbart muligt at skue op/ned for niveauet si lrengevi har valgt at
udlicitere denneopgavetil en entreprersr, da han dervedpitager sig et juridisk ansvar,og derfor
folger bl.a. vejdirektoratetsanbefalingerfor f.eks. saltning.
Alternativet er selvfslgelig, at vi selv rydder veje og p-pladserforan vores ejendomme- og selv
pitager os detjuridiske ansvarfor denneopgave.Vi har i bestyrelsenvurderet, at dette ikke er et
snsketalternativendnu...
er ogsi droftet i irets
Trafiksikkerhedenfor cyklister og giende i krydset Smedestrede/kirkestrrede
lob. Bestyrelsenhar senestsendtet brev til kommunen, hvor vi anviser 3 forslag til losning af
problemetog samtidig opfordrer til, at der tagesaktion hurtigst muligt, sAvi undgir en alvorlig
ulykke pi stedet.Bestyrelsensbrev til kommunen kan sespi foreningen hjemmeside:
www.kelsted.dk
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Fritidsudvalget (Hans-ErikPedersen,Jan Mikkelsen & Anders Wejrup)
Vores legepladserblev gennemgiet i efteri:ret,hvor vi fandt nogle smiting, der skal repareresi
lsbet afforiret hvor vi ogsi vil genopSlde sandkasserog faldunderlagunder gynger.
Vi havde igen i 2010 besogaf det traditionsrige fastelavnsoptogmed hesteog flotte temavogne.
Arets tema var fodselsdag/fastelavnog Airforce One/2.Alle deltagerneblev budt velkommen med
kage, varm kaffe og sodavandtil bsrnene.Efterfolgendeblev der afholdt tondeslagningfor alle
interesseredeborn, hvor der blev udribt en kattekongeog kattedronning.
Senesthar vi gennemfort en "brugerundersogelse"hvor vi har spurgt foreningensmedlemmerhvad
de mener om bestyrelsensarbejdeog hvad vi eventueltbsr overveje at rendreog forbedre.
Resultatetvil blive offentliggjort pi generalforsamlingenog efterfolgendepi vores hjemmeside.

Borgerlauget (Anders Wejrup & Finn Lustrup)
Der har v&ret afholdt 4 ordinere bestyrelsesmoderi Borgerlauget,der bl.a. har arbejdet med:
Mobilantennemasten
Borgerlaugethar tidligere afuist snsker om opsretningaf mobilmaster i byen, da man mente, at den
eksisterendeantennemasttilhsrende Vekss Antenneforening(VAF) ville kunne dekke Vekso by's
behov for god signaldekning. Ramboll Tele Danmark har til kommunenpi vegne af
mobiloperatorenHi3g fremsendtansogningom at opfore en rormast med antennerog teknikkabine
pA ejendommenKirkebakken 17. Opfarelsenkrrever en dispensationfra planloven. Kommunen kan
dispenserefra bestemmelsernei lokalplanen efter at have hort Borgerlaugetog de berafte naboer.
Vekss Lokalcenter
Kommunensplancenterhar modtagetprojektforslag til etableringaf en dagligvarebutik p& 1000 m2
i Vekss pi grundenved siden af nuvrerendeRema 1000.Der har veret afholdt to msder med Dansk
for de to nrermeste
Projekt Invest, en representantfra Borgerlaugetsamt reprresentanter
grundejerforeninger.Prasentationenaf projektet blev vel modtaget.Borgerlaugetudtrykte et klart
snske om at byggeriet bliver udfsrt arkitektonisk i sammestil som nuverende Rema 1000 og at der
skabeset sammenhengendelokalcenter,nir flere butikker senerebliver etableretpi omridet.

Informationsudvalg (Finn Lustrup & Hans-Erik Pedersen)
Foreningenshjemmesideer stadig noglen til en lang rekke nyttige informationer for foreningens
medlemmerog andre interesserede.Desudenfindes et meget flot billedarkiv opdateretmed flere
fsrlnubilleder samt luftfotos fra Kelsted og omegn. Se mere pi www.kelsted.dk
Information fra foreningen til beboernesker primrert via mail og pe foreningenshjemmeside.
Fordelenved at vrre tilmeldt mail-gruppen er bl.a. at man kan fi helt aktuelle informationer - f.eks.
da der var problemer med skraldafhentning.Derfor opfordres alle medlemmernetil at tilmelde sig
pi lustrup@mail.dkog huske at meddelehvis kontakt e-mail skal endres. Mail fra bestyrelsen
udsendesaltid som "BCC" (Blind Carbon Copy), hvilket betyder, at ens mailadresseikke er synlig
for de ovrige modtagere.Hjemmesidenopdatereslsbende med aktuel information fra bestyrelsen
og nyhederfra Vekso generelt.
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Antenneudvalg(Frank Fabricius& Michael Frydendal)
Vekss Antenneforeninger nu ferdig med den planlagte ombygning af antenneanlegget,der blev
vedtagetpi generalforsamlingeni2009. Bandbreddeni fellesantennenettet er udvidet kraftigt, si
der nu er plads til bide analogeog digitale signaler - og flere programmer kan nu ogsi sesi HD.
Ved ombygningen blev vores frekvensomride udvidet, si vi nu ogsi bruger UHF-bandet. Det har
nogle stedergivet problemer med modtagelsen,fordi kravenetil antenneinstallationernebliver
starre;alle kabler og diser skal nu vrereUHF-tntte. Dette gelder ogsi de installationer,vi har i
voresboliger.
Omkring den 21. februar 20ll var YouSeeklar med den rigtige Vekss pakke, hvor programmeme
fik nye kanaler, og vi endnu engangskulle indstille programmernepi fiernsynet.
Det nemmesteer at lade fiernsynet sogeautomatiskefter programmerne.
Nir du skal finde DVBC-programmerne,skal du pi tv'et brugeID 151 og pe YouSeeboks ID 150.
Vekss pakken best6rnu af tre programtyper:
1. Analoge programmertil fiernsyn, der ikke har en digital tuner
2. DVBC-prograrnmertil fiernsyn med digital DVBC-tuner
3. Et mindre antal DVBT-programmer til fiernsyn der kun har DVBT tuner.
Hvis du har et fiernsyn eller en boks, der kan modtageDVBC-prografirmerne,skal du ikke
spekuleresi meget over de avrige programtyper.Alle programmersendessom DVBC, og
mangeogsi i HD kvalitet, hvilket dog krever en tuner med MPEG 4.
Hvis du skal anskaffeet nyt tv, si er nogleordeneDVBC og MPEG 4.
har vi fortsat hos Dansk Kabel TV, og alle medlemmer
Vores servicekontraktpi antenneanlregget
kan ringe og fejlmelde. Det er faktisk meget vigtigt, at si mange som muligt ringer, n&r der er
problemermed et eller flere programmer.Det er den enestemide, Dansk Kabel TV kan vurdere
fejlens omfang, og det er Dansk Kabel TV's ansvarat sporgegrundigt ind til omfanget af fejlen, si
der ikke sendesen servicevognafsted unodigl.
Ved fejl, ring strakstil43 32 47 50, si fejlen kan retteshurtigstmuligt.
Ud over radio og tv pi frellesantennen,kan du nu ogsi ksbe internet- og telefonabonnementer.
Det gar du med en aftale direkte rnellem dig og Dansk Kabel TV, og det er antenneforeningen
uvedkommende.Du finder de relevanteoplysninger pi antenneforeningenshjemmeside
(www.vafdk.dk), eller direkte pi Dansk Kabel TV's hjemmeside.
Rigtig god fornojelse med alle de nye muligheder!

Pd bestyrelsensvegne,
Michael Frydendal Larssen - formand
Kelsted301

