
 

Kerteminde Antenneforening 
 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 14. september 2021 
 

Referat: 

1. Valg af dirigent 
Niels Gullerup 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
Se bilag 1  
 
Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Flere og flere unge mennesker bruger streamingtjenster og ikke flow tv. Hvordan 
forventer i at fremtiden ser ud på det punkt? 
 
Svar:  
I 2020 var der ca. 50 medlemmer, der skiftede fra den lille tv-pakke til bredbånd only. Vi 
forventer at flow tv’et forsat vil have sin berettigelse de næste 5-10 år. Herefter vil langt 
det meste ”tv” formentlig blive udbudt via Internetkablet. 
 
Spørgsmål til formandens beretning:  
Hvornår kan man benytte kombi-tilbuddet? 
 
Svar:  
Hvis man er ny kunde eller har den lille pakke (standard) kan man benytte sig af kombi-
tilbuddet. Alle andre medlemmer kan ikke benytte sig af tilbuddet. Tilbuddet er lanceret i 
samarbejde med  Stofa. 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Får vi lejeindtægter (fee) fra Stofa for at bruge vores kabler til at udbyde Internet? 
 
Svar: 
Ja, vi får (fee) jeg vender tilbage til det under regnskabet. 
 
Beretningen godkendes af salen. 

3. Kassereren aflægger regnskab 
Se bilag 2 
 
Bemærkninger og spørgsmål til regnskabet 
Der er ingen spørgsmål til regnskabet 

 
Regnskab og budget godkendes af salen 



 

4. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag) 

5. Fastsættelse af kontingent (herunder pakkepriser) 
Se bilag 3 
 
Bestyrelsen forslår at kontingentet forbliver uændret.  
Forslaget vedtages af salen.  

6. Eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer (ingen forslag) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

 På valg til bestyrelsen: 

 Frank Jensen (modtager ikke genvalg)  

 Jeppe Hassel-Pflugh vælges til bestyrelsen i stedet for Frank Jensen 
  
 Tage Pedersen (Genvalgt) 
 Per Fløe (Genvalgt) 
        
 
 På valg som bestyrelsessuppleanter: 
 
 Jeppe Hassel-Pflugh   

 Frank Jensen indtræder som suppleant i stedet for Jeppe Hassel-Pflugh 
  
 Vakant, bestyrelsen indstiller Henrik Eriksen 
 Henrik Eriksen vælges som suppleant 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 På valg som revisor: 
 Erik Christiansen    (Genvalgt) 
 Erik Heilmann Jørgensen    (Genvalgt) 

 
 På valg som revisorsuppleant: 

 Carsten Bom (modtager ikke genvalg) 

 Niels Gullerup vælges som revisorsuppleant 

  

9. Eventuelt 
 


