
 

 

Generalforsamling i Søndermarkens Antenneforening, Biblioteket, 

mandag 16. august kl. 19-20 

Referat 

  

 

1. Valg af dirigent. 

Ole Døssing valgtes som dirigent. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

Flemming Larsen blev valgt som referent. 

Der valgtes ikke stemmetællere. 

 

3. Bestyrelsens beretning (se bilag 1) 

Beretning blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges 

generalforsamlingen. 

Der var ingen beslutninger, der skulle forelægges generalforsamlingen. 

 

5. Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020 

Kasserer Heine Fritze fremlagde regnskabet for 2019 og 2020. 

Begge regnskab blev godkendt. 

 

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne 

Der var ingen forslag, der skulle behandles. 

 

7. Fremlæggelse af budgettet for 2021 

Kassereren fremlagte budgettet. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

Da der ikke blev holdt generalforsamling sidste år på grund af Corona, var hele bestyrelsen på 

valg. Alle genvalgtes med Jan Jensen som formand, Ole Døssing som sekretær og Heine Fritze 

som kasserer. Som menige bestyrelsesmedlemmer blev Leif Kiim og Flemming Larsen valgt.  

Gen.forsamlingen bestemte efter forslag fra bestyrelsen, at formanden og sekretæren blev valgt  

 



 
 

 

for en toårig periode. De øvrige for en etårig periode. 

Der blev ikke valgt bestyrelsessuppleanter. 

 

9. Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

Nicki S. Pedersen og Lykke Niemann blev valg. På forslag fra bestyrelsen valgtes førstnævnte 

for en toårig periode og sidstnævnte for en etårig periode. 

 

10. Eventuelt 

Intet 

 

 

Flemming Larsen 

 

Bilag 1 

Velkommen til Generalforsamling 2019/2020 
 

Det er dejligt at se, at nogle er mødt op til denne forsinkede 

generalforsamling, der har været 1 ½ år undervejs på grund af Coruna 

krisen, som har sat Danmark - ja hele verden - på den anden ende. 

Bestyrelsen har holdt et par møder, hvor vi har drøftet, hvad fremtiden 

bringer, og noget af det, vi har snakket om, var opgradering af vores net 

til Giga-speed.  

På baggrund heraf synes vi ikke, det var pengene værd på grund af den 

store udgift, der var forbundet med dette samt den tid, det ville tage at få 

alle de omkostninger ind igen. 

 

Vi har særligt under Corona-krisen kunnet konstatere, hvor mange der 

har arbejdet hjemmefra, og hvor stabilt vores net har været trods den 

ekstraordinært store belasting.  



 

Samtidig har stabiliteten og hastigheden også opfyldt medlemmernes 

behov.  

Eksempelvis: 

Min kone og jeg har begge arbejdet hjemmefra på fuld tid i de første 3 

måneder af Corona-krisen, hvor vi begge har anvendt store 

systemprogrammer på samme tid.  

Derudover havde min kone daglige videomøder, hvor jeg på intet 

tidspunkt har kunnet mærke nogen forskel på hverken hastighed eller 

stabilitet. 

Vores nuværende nethastigheder dækker generelt behovet for langt de 

fleste, og jeg har derfor også kun fået en enkelt henvendelse fra en 

bruger, som pga. ekstraodinært tunge arbejdsfiler og lignende gerne ville 

have haft mulighed for at vælge højere hastighed.  

Vi er alle bekendt med, at EWII via en massiv reklamekampagne er gået 

ind på vores område og har tilbudt etablering af fiber ind i huset - i første 

omgang for at få lokket kunder væk fra foreningerne.  

De priser, de tilbyder lige nu, kan vi konkurrere med, men ikke med 

hastighederne.  

Vi skal ikke tjene penge og investere på samme måde som Ewii – vi skal 

blot have vores driftsudgifter dækket.  

Vi har ikke haft prisstigninger på internet i de seneste 3 år, tværtimod har 

vi fået højere hastighed til samme pris. 

 

 

Det samme kan vi sige om TV-pakkerne, hvor vi også har holdt prisen i ro, 

selv om der har været stigninger fra udbyderne. De penge, vi tjener, går 

tilbage til medlemmerne. 



 

Vi har p.t. cirka 600 betalende medlemmer, hvoraf de 460 har internet via 

vores forening. Af de 460 er der 289 medlemmer, som har internet uden 

tv. 

Jeg vil takke bestyrelsen for deres arbejde og for, at vi trods Corona-

krisen har kunnet holde møder via teams, så bestyrelsens arbejde kunne 

forsætte stort set som hidtil og fortsat sikre en sund og stabil forening. 

 

 

Jan Majgård Jensen 
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