
Generalforsamling 
Tirsdag den 19. marts 2019 
Danhostel - Skovpavillonen Kerteminde 

17 medlemmer var fremmødt foruden bestyrelsen og revisorer samt to Stofa folk 

Dagsorden Referat

1. Valg af dirigent Niels Gullerup 
Niels Gullerup konstaterer at generalforsamlingen er 
lovligt indvarslet. Valg af stemmetællere er 
revisorer.

2. Formanden beretning Se bilag 1 
Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning: 

Spørgsmål: 
Kan Tv2 Play kun ses, når man har pakke 3. 
Svar:  
Ja. Det er dog kun den lille pakke på Tv2 Play.  
På ”minesider” på Stofas hjemmeside kan man logge 
ind og se den kode man skal bruge til Tv2 play. 

Spørgsmål:  
Hvor meget af alt de nye som formanden har nævnt 
i sin beretning, er nødvendigt? – b.la. tilsidesættelse 
til nye investeringer. Det hele bliver jo dyrere og 
dyrere år for år. 
Svar: 
Vi er nød til at bruge penge på udvikling af 
anlægget, ellers bliver vi sat af. Det er kun 
kontingentpenge der går til dette.  

Spørgsmål:  
Betyder det noget for antenneforeningen at TDC har 
indgået en aftale med Ericsson om bygning af 5G 
netværk i Danmark. 
Svar: 
Wifi i huset vil altid være billigere end 4G eller 5G 
netværk. Derfor vil der stadig være brug for 
netværk i huset. 

Spørgsmål: 
Er antenneforeningen ikke nød til at kunne tilbyde 
hurtigere Internet når nu 5G netværket kommer? 
Svar:  
Det kan vi ikke spå om endnu. 



3. Kassereren aflægger 
regnskab 

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet: 

Spørgsmål: 
Lægges regnskabet på hjemmesiden efter 
godkendelse på generalforsamlingen? 
Svar: 
Nej det gør det ikke. B.la. af hensyn til 
konkurrenter. 
Alle her tilstede værende har fået det udleveret og 
alle interesseret, som er medlem af 
antenneforeningen kan få det udlevet på 
forespørgsel – ved Lars på kontoret.  

Kommentar: 
Vi betaler negative renter i Danske bank. 
Man kunne kigge på Coop bank. Der betaler man 
efter sigene ikke negative renter.

4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag

5. Fastsættelse af kontingent 
(herunder pakkepriser) 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019. 
Forslaget blev vedtaget. 
Programoversigt og pakkepriser kan ses på vores 
hjemmeside.

6. Indkomne forslag til 
vedtægtsændringer 

Der er ændringsforslag til §15. 
Ændres fra : 
Foreningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. 
December. 
Revision finder sted én gang årligt efter 
regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasse eftersyn 
kan finde sted, når revisionen ønsker det. 
Ændres til 
Foreningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. 
December. 
Revision finder sted én gang årligt efter 
regnskabsårets afslutning og revideres af de på 
foreningens generalforsamling valgte revisorer. 
En af bestyrelsen valgt ekstern revisor foretager 
gennemgang af regnskabet for at overholdelse af 
gældende love og regler.  

Ændring kan ikke vedtages idet 2/3 af medlemmerne 
skal være tilstede. Der indkaldes herfor til 
ekstraordinær generalforsamling.

7. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

På valg til bestyrelsen: 
Frank Jensen(genvalgt) 
Per Fløe (genvalgt) 
Tage Pedersen (genvalgt) 

På valg til bestyrelsessuppleant: 
Jeppe Hassel-Pflugh (genvalgt) 
Jan Ryborg (genvalgt) 



8. Valg af revisorer og 
revisorsuppleant 

På valg som revisorer: 
Erik Christiansen (genvalgt) 
Karsten Jensen (genvalgt) 

På valg som revisorsuppleant: 
Carsten Bom (modtager genvalgt)

9. Eventuelt Der udtrykkes tilfredshed med bestyrelsens 
arbejde. 
Stor tak til dirigenten.


