
 
 

 

Referat af generalforsamling afholdt den 23. marts 2017 
 
1. Valg af dirigent 

Ole Døssing blev valgt. 
 

2. Valg af referent og stemmetællere 

Flemming Larsen valgtes som referent, mens Bo Lund Andersen og Else 
Villadsen valgtes som stemmetællere. 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og om planerne for 2017 

Jan Jensen, formand for Søndermarkens Antenneforening, gennemgik året. Han 
nævnte blandt andet, at bestyrelsen barberes med et medlem. Formandens 
beretning blev godkendt. 

 
Formandens beretning: 

”Så er der gået et år endnu og hvad er der så sket i det forgangen år. 

De store ting er der ikke sket men en ting kan vi sige der er lavet og det er at vi har fået delt 

vores antennenet op i 2 øer så det er mere stabilt med internet hastigheder. 

Det blev færdig først i marts sidste år. 

 

Vi mistede en del kunder sidste år og det var lidt af en smerte i første omgang, men efter 

noget tid kunne vi se at de fleste af dem der forsvandt, også var dem der var dårlig betaler 

så det gjorde ikke så meget selv om det er trist at miste kunder. 

 

De fleste af dem der forsvandt, mest var dem der boede til leje, og selv om vi gjorde alle 

tiltag til at de kunne betale hver 3 måned, så forsvandt de desværre inden vi fik pengene. Vi 

snakkede om at sende dem til inkasso, men der vil være større udgifter ved det end ved at få 

pengene igen, da mange af dem desværre var nogle der nok ikke havde pengene. 

 



Vi har også haft nogle store udgifter til vores anlæg med udskiftning af kabler diverse 

steder. Det er sådan at hvis kablet ikke er ok så giver det problemer ude i nettet. 

 

I gamle dage, da det var analogsignal gjorde det ikke så meget, men i dag er det meget 

vigtig. 

Lidt vandindtrængning er nok til at dæmpe signal så man ingen signal får på de høje 

frekvenser. 

 

Vores kabler er meget gamle nogle steder, men efterhånden har vi fået skiftet en del 

strækninger, så jeg tror at vi slipper for flere store udgifter på dette område når der er gået et 

år mere. 

 

Pr 31-12-16 var medlemstallet på 670  

 

Jeg vil takke bestyrelse for det gode samarbejde året igennem.” 

 

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

Ingen af bestyrelsens beslutninger siden sidste generalforsamling har været af en 
sådan karakter, at de skal forelægges generalforsamlingen 

 

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Heine Fritze, kasserer i Søndermarkens Antenneforening, fremlagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne 

Ingen forslag at behandle. 

 

7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre 
afgifter 

Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. Kontingent uændret. 

 

8. Ændring af vedtægterne 
Bestyrelsen foreslår i enighed, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 
seks til fem medlemmer. Det kræver en ændring af vedtægternes paragraf 20, så 
den nye formulering bliver: 
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2 
bestyrelsesmedlemmer”.  

Godkendt af generalforsamlingen. 



 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Jan Jensen, Heine Fritze og Ole 
Døssing genvalgtes. Som suppleant genvalgtes Else Villadsen. 

 

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Valg af revisor og revisorsuppleanter: Nicki S. Pedersen (genvalg), Lykke 
Niemann (nyvalg), Bo Lund Andersen (revisorsuppleant)(genvalg). 

 

11. Eventuelt 

Nicki bad bestyrelsen overveje, om det ikke ville være en god ide at gøre lidt 
reklame for foreningens internet, nu hvor man kan undgå tv-pakkerne og nøjes 
med at få internet via antennekablet. Formanden svarede, at det ville blive taget 
op i bestyrelsen. 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 23. marts 

2017 i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling 
 
 
På den ordinære generalforsamling foreslår bestyrelsen en ændring af vedtægterne. 
Den kan kun vedtages, hvis 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for jf. paragraf 
26. Da bestyrelsen ikke forventer et så stort fremmøde ved den ordinære 
generalforsamling, har den besluttet at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling.  Her kan vedtægtsændringen vedtages, hvis 2/3 af de frem- 
mødte stemmer for jf. paragraf 26. 
 

 

1. Valg af dirigent 

Ole Døssing blev valgt. 
 

2. Valg af referent og stemmetællere 

Flemming Larsen valgtes som referent, mens Bo Lund Andersen og Else 
Villadsen valgtes som stemmetællere. 
 



3. Ændring af vedtægterne 
Bestyrelsen foreslår i enighed, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 
seks til fem medlemmer. Det kræver en ændring af vedtægternes paragraf 20, så 
den nye formulering bliver: 
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2 
bestyrelsesmedlemmer”.  
 
Godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Eventuelt 

Intet 
 
 
 
 
Flemming Larsen 


