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1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Mikkel Wendelboe, som blev valgt uden modkandidat. 
 
2. Valg af stemmetællere 
Dirigenten undlod at få valgt stemmetællere. 
 
3. Valg af ny formand 
Elin Steppat Hausle fratrådte som formand p.g.a. flytning fra grundejerforeningen, og som ny 
formand foreslog bestyrelsen vores suppleant, Maria Louise Flachs, som blev valgt uden 
modkandidat. Maria (flachsmaria@gmail.com) bor Horsebakken 68, er jurist og arbejder i 
Energistyrelsen. Maria udtrykte interesse for at præge udviklingen i vores område og fortsætte med 
at arbejde for godt naboskab i foreningen. 
 
Karsten Engsager takkede Elin for hendes gode måde at fordele de løbende opgaver samt for at 
stimulere et godt samarbejdsklima i bestyrelsen. Karsten takkede også Elins mand, Erik, for hans 
store arbejde som formand for festudvalget og ankermand ved teltudlejninger. 
  
4. Orientering om fibernet projektet 
Henrik Lystrup meddelte, at der p.t. er 242 betalende husstande svarende til 77 %. Otte husstande 
har meldt helt fra. 
 
Derefter orienterede medarbejdere fra TDC og Petri & Haugsted om projektets status og fremdrift. 
Firmaet har kapacitetsproblemer i forhold til det omfattende gravearbejde og de mange 
kabelsamlinger. Der er p.t. gravet ca. 8 km.  
Der var mange spørgsmål fra de fremmødte medlemmer vedrørende information om, hvor der skal 
graves, og hvornår der bliver ført kabler ind på de enkelte grunde og videre ind i husene. Der var 
ligeledes en del spørgsmål om valg af TV-kanaler. 
Jesper Bredahl Hansen fra TDC (tlf. 70704210) svarede på spørgsmål og forelagde  følgende 
tidsplan. 
 

- Gravning og teknik: uge 28-40 

- Opsætning af stik: uge 34-49 

- Opsætning af indvendige KAP stik vil foregå mellem 21. november og 8. december.  

 YouSee kontakter de enkelte husstande for at aftale en dag i dette tidsrum 

- Sidste idriftsættelser: uge 50. 

Projektet forventes således afsluttet i indeværende år. 
   

5. Eventuelt 
Den nye bestyrelse mødes d. 17. oktober kl. 19 hos Maria Louise Flachs. 
 
Allan Danfær (sekretær) 



 
 
 


