
RG   
Røjlevangens Grundejerforening 
Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 
2630 Taastrup 

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling, afholdt den 25-10-2016 
 
På mødet var 33 grundejere repræsenteret. 
 

1. Valg af dirigent 

 
Stig Christiansen Baunevej 66 blev valgt. 

   
2. De fire forslag blev gennemgået af Carsten Thuge, Esben-Rønne Rasmussen, samt 

Leif Træholt. 
 
Der var en del spørgsmål under fremlæggelsen: 
 
Er det undersøgt om der er enkelte grundejere der har ”pillet” ved kabel anlægget i huset og måske 
derfor har dårligere signal. 
Svar: nej det er ikke undersøgt.   

   
  Samarbejde med de øvrige GF i området.  
  Svar: er blevet undersøgt, Esben har været til møde, og nogle af de øvrige foreninger var ikke 

interesseret og der var umiddelbart ikke samdrifts gevinst lige nu, også fordi Baunevejens gf. Ikke har 
afgjort hvilken udbyder de får. 

 
  Boxer på de gamle kabler,  
  Svar: Ja. Og med internet. 

   
  Løsning D uden internet. 
   Svar: er ikke undersøgt. 

 
  Hvis løsning B besluttes er det You-see der ”ejer” anlægget 
 

  Hvorfor kan man ikke melde fra,  
  Svar: det kan man, men der skal betale vedligehold/drift til anlægsejer (You-see) 
 

  Hvordan påvirker det prisen pr. husstand hvis ikke alle er med. 
  Svar: hvis antallet ændres væsentligt, vil prisen også stige. Vi vil populært sagt nok komme til at hæfte 

for 70 husstande. 
 
  Prisen på abonnement vil være som i dag, men man kan så vælger mindre pakker, fremover 
 
  Er det trygt at overlade systemet til You-See 
   
  Hvad hvis parabolmanden går konkurs. 
  Svar: Anlægget vil være kompatibelt efter You-See`s specifikationer, så andre kan overtage anlægget. 
 
  Hvor placeres You-see stikket  
  Svar: Det er en af de ting som skal være helt klarlagt inden der skrives under på en kontrakt, men er 

planlagt i stuen. 
 
 
  Resultatet af afstemningen: 
 
  A: 8 stemmer inkl. To fuldmagter. For at fortsætte som det er i dag,  
   
  B: 27 stemmer inkl. En fuldmagt, for at You-See overtager anlægget og bygger det om til stiklednings 

anlæg 
 

 
Konklusion: Bestyrelsen og arbejdsgruppen går i gang med en detailplanlægning, som kan 
fremlægges på den ordinære generalforsamling i April. 
Referent Peter Ole Gleerup 
 


