Kelsted- Formandsberetning2047
Grundejerforeningen

@konomi(Stig Hansen)
Kelsted korn ud af 2OO7med et overskudpi kr. 71.308som budgetteret.
Grundejerforeningen
Heraf er hensatkr. 56.700pi foreningensvejfond, svarendetil kr. 7O0/parcel.

Omrddeudvalgfsfrg Hansen & Jan Mikkelsen)
Bommen mod Smedestredeer blevet repareret,si den nu kan lukkes og l6ses,s&vi undgir
"hurtiggiende trafik" pi stierneved de gule rakkehuse til fare for bl.a. foreningensborn.
Skiltet med "Legende Bsrn" pi stamvejener flytet til en mere synlig placering efter snske fra
foreningenmedlemmer.
Der blev i2007 aftroldtto fallesarbejdsdage(27. aprll & 30. september),hvor de fremmodte
sorgedefor vedligeholdelseaf fallesarealernetil glade for os alle. Vi opfordrerderfor alle til at
deltagesandagden27. april 2008, hvor du kan msde dine naboer,og fB et par hyggeligetimer
sammenmed nye og kendte ansigter.
Bestyrelsenudsendtei sommer en pfi.mindelsetil foreningen medlemmer,der gjorde opmarksom
ph, at det er de enkeltegrundejerespligt at vedligeholde hakke og gresarealer,der stoderop til
stam- og stikveje, stier og bagtrappen.
Vi indhentedei 2007et tilbud pi udskiftning af treerne pi 1. stamvej,da vi vurderedede var giet
ud. En v6d sommerhar dog ffiet traerne til at se meget bedre ud og bestyrelsenhar derfor besluttet
at vente med at udskifte de pigreldendetraer, da udgiften er relatir,t stor.
Bestyrelsenhar modtagetet par fine forslag til beplantningaf grasstykketved fiskerhusenesfsrste
parkeringsplads.
Beggeforslag oger samtidigantalletaf P-pladseri omridet, hvilket der tydeligvis
er et behovfor. Bestyrelsenvil indhentetilbud pfl realiseringaf 6t af disseforslagog efterfblgende
afgoreom arbejdet kan igangsrettesindenfor 2008 budget.
I2007 fik vi renset samtligeregnvandsbrsnde i foreningen og oprettet fliserne omkring nogle af
brsndenei stradet ved fiskerhusene.
Den planlagteudbudsrundeaf sommer/vintervedligeholdelseni200T
blev udsattil 2008 pga
overskridelseafopsigelsesfristeni2A07. Bestyrelsenhar nu indhentettilbud fra 3 entreprenorer,
og
pi senestebestyrelsesmsde
har vi valgt at fortsmttevores nuverendeaftale.
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Fritidsudvalget(Hans-ErikPedersen, Anders Wejrup & Jan Mikkelsen)
Fastelavnblev aftroldt sondagden 3. februar med besog af det traditionsrige fastelavnsoptogmed
hesteog vogne. Efterfolgende blev der afholdt tondeslagningfor foreningensbsrn.
Fritidsudvalget har gennemgfletgrundejerforeningenslegepladseri henhold til gaeldenderegler og
sikkerhedskrav.Pfl baggrundaf dette arbejdeer der udarbejdeten handlingsplan,som lagges p5
foreningenhjemmeside.Denneplan beskriverhvilke andringer, der skaludfsres for at opfiilde
lovkravene (f.eks. faldunderlag og storrelseaf tremme8bninger).Flere af dissetiltag er allerede
igangsatog de resterendeforventes afsluttet i forste halvdel af2008.

Borgerlauget(MichaelFrydendalLarssen& Finn Lustrup)
Der blev aftroldt 5 ordinare bestyrelsesmsder
i borgerlaugetiZA0T.
I December2007 blev Vekss Multihal indviet efter en byggeperiode,hvor Borgerlauget sammen
med Brugerbestyrelsen
havdetat dialog med kommunenog bl.a. har haft indflydelsepi at hallen
blev gravet 1,5 meter ned under terran som oprindeligt lovet. Multihallen bliver administreretog
serviceretfra centralt hold i kommunen.
Det viste sig ikke muligt at salge de 18 projekteredelejlighederi Skibstedgdrd.Den nye ejer
anvenderderfiorforelobig den gamle hal til opmagasinering,og i hovedhusetbor polske
hindverkere. Borgerlaugetfinder det uheldigt, at det centraleVekss p6 dennemflde forfalder og
har rettet henvendelsetil Egedal kommune, som vil kontakte ejerenog kreve, at dette ophorer.
DagligvarebutikkenREMA 1000 forventesat ibne i april 2008, og Borgerlaugetvil folge
afslutningenaf byggeriet for at sikre, at lys og stojgenerbegransessamt tilksrselsforhold udfsres
som oprindelig planlagt og lovet.
Borgerlaugetfolger med spendingafgarelsen af linieforingen i den kommende
Frederikssundsfinger,der uansetudfaldet v1l fa afgarendeindflydelse pi Vekss og omegn.
Bekampelsen af Bjorneklo i Brsns Mose er stadig en stor succes.Egedal Kommune fortsetter
projektet i samarbejdemed Borgerlauget.
I juni 2007 henvendteen leverandoraf mobiltelefoni sig til Borgerlauget for athsre Borgerlaugets
holdning til opforelse af en 35 meter hoj mobilmast i Vekss. Bide Borgerlaugetog Vekss Antenne
Forening stillede sig negativeoverfor dette snske.
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lnformationsudvalg(Finn Lustrup & Hans-ErikPedersenJ
Foreningenshjemmesideer stadig noglen til en lang rakke nyttige informationer for foreningens
medlemmerog andreinteresserede.Desudenfindes et meget flot billedarkiv opdateretmed flere
farlnu billeder og luftfotos fra Kelstedog omegn.Se mere pi www.kelsted.dk
Fremovervil information ske primart via mail og pe foreningenshjemmeside.Derfor opfordresalle
medlemmernetil at tilmelde si-e"e-mail info" pi 1u,itrup@gat1-dk.
Mail fia best5rlelsen
udsendes
altid som "BCC" (Blind CarbonCop-v),hvilket bet-vder,at ensmailadresseikke er synlig for de
ovrige modtagere.Indkaldelsetil generalforsamlingenog referat fra dennevil dog fortsat blive
omdelt i papirudgave.Hjemmesidenopdatereslsbende med aktuel information fra bestyrelsenog
nyheder fra Vekss generelt.
I2008 har grundejerforeningen
Kelsted25 6rsjubilaum. Bestyrelsenforeslir, at vi fejrer dettemed
et felles arrangementfor alle foreningen medlemmer,hvis der er opbakningtil denneid6.

Antenneudvalg(Frank Fabricius& Anders Wejrup)
Der blev ultimo 2007 aftroldten vejledendebrugerafstemningblandt alle medlemmerneom
snskernetil programmernepi vores fallesantenne.Resultatetaf denneafstemninghar
representantskabetbrugt som grundlag for at sammensatteen alsidig programpakke,hvor det har
varet vigtigt for representantskabetat tilgodese flest mulige interessegrupper.De mindre bsrn har
fiet to kanaler med tegneserier,de unge har f6et to kanaler med musik, og der er nu ogsi to
egentligenyhedskanaler.Sportener fortsat representeretmed en kanal, og der er nu ogsi en
filmkanal. De ovrige kanaler er dels de nationaledanskeog svenskeprogrammer,dels blandede
familieprogrammer.
Med de nye programmerfolger ogsi en prisstigning,der er kombinationaf generelleprisstigninger
fra programleverandsrerneog betalingenfor de nye programmer. Stigningeni udgifterne til
programksb er pi ca. 60 kr. pr. mined pr. medlem.Det har de senereir desvarrevaret siledes,at
flere og flere programmerer blevet betalingsprogrammer.Denne udvikling har antenneforeningen
ingen indflydelsepe. Vi kan kun sorgefor, at prisernepfl de enkelteprogrammerfremgir af
afstemningsmaterialet,nfi.rmedlemmerneskal velge hvilke programmer,der er de mest populere.
De nye programmervil vere klar i begyndelsenaf marts 2008, og vi onskergod fornojelsemed
programmerne.
Pi ner de tre danskeog tre svenskeprogrammer, der sendesi digital kvalitet, sendesde ovrige
programmeri analog kvalitet. Den analogekvalitet ei ikke optimal til de mangenye HD
fladskarme, som vore medlemmerksber i dennetid. Derfor arbejderantenneforeningeni ojeblikket
pi at finde en fornuftig losning, hvor vi dels kan udsendcet stsre antal kanaler (helst allc) i on
digital kvalitet, og samtidig forberedeos pi ogsi at kunne sendede kommendeHD programmer
videretil medlemmerne.

Pd be,styrelsens
vegne,
Michael Frydendal Larssen,formand

