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Referat af Generalforsamling i Gaurslund Sogns Antenneforening 

Mandag d. 24. april 2017 – ”MarKant, Børkop”. 
 

 

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer:   17 medlemmer, samt Bestyrelsen (dog minus Kim 

Østergaard og Bjarne Sinding), i alt  21 fremmødte. Desuden deltog Erik Henningsen fra 

ReviPartner under pkt. 3 

 

Formanden (PW) bød velkommen til de fremmødte, og herefter påbegyndte Generalforsamlingen. 

PW præsenterede bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog: Lars Borch Nielsen – valgt. 

Dirigenten indledte Generalforsamling med at konstatere, at der er indkaldt rettidigt efter 

vedtægterne – der har været indrykket annonce i Trekantens Folkeblad rettidigt (min. 14 

dage før Generalforsamlingen). Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år 

til godkendelse. 

Formanden fremlagde sin beretning. 

Der blev stillet spørgsmål vedr. følgende punkter: 

Hvordan gik det med FM-signal?  

PW forklarede vores aftale/kontrakt youSee. Denne aftale/kontrakt løber foreløbig i 2017. 

Der vil blive lavet en landsdækkende undersøgelse i 2019, hvordan danskerne aflytter de 

danske radioprogrammer. Hvis flere end 60-70% aflytter radiokanalerne digitalt forventes 

det, at Regering lukker for FM signalet fra 2020. 

Fortryder vi valget med youSee?  

Bestyrelsen fortryder ikke.  youSee var det bedste valg - både med produkt og pris. 

Tilbagegang i medlemstal?  

Det skyldes øget brug af streaming produkter. Derfor har vi lanceret bredbånd uden tv. Pres 

på fra andre udbydere, som ikke var der før. 

Hvorfor virker mit ”bland selv” produkt ikke? 

Der var utilfredshed med, at produkterne ikke virker efter hensigten. 

Udgifter ang. Udbygning/opgradering og tidshorisont?  

Foreningen anvendte ca. 4 mio. i 2004. Egenkapital kan dække det. 

Giver en udbygning/er pengene givet godt ud?  

PW forklarede hvorfor vi gør det – forblive attraktive/kunne levere de nye produkter/tiderne 

har ændret sig. 

Driftsforstyrrelserne er blevet mindre de sidste halve år. 

Beretningen blev herefter godkendt (Enstemnigt). 

 

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

Erik Henningsen, ReviPartner fremlagde årsrapporten 2016. 
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Det gav anledning til følgende spørgsmål fra forsamlingen. 

Hvad rummer administrationsaftalen og hvorfor er den steget?  

Skyldes en ekstraordinær opkrævning pga. overgået til youSee. 

Omkostninger - Kommer der ekstra opkrævninger pga. opgraderinger? 

Spredning på banker?  

Spredning af kapitalen til flere banker skyldes lovgivningen (risikoen pga. finanskrise). Der 

dækkes kun 750.000 kr. pr bank. 

Ønske om at bruge Fynske bank til flere penge. 

Hvornår skal youSee have deres penge?  

Foreningen har modtaget 1.9 million kr. for et tre-årigt samarbejde. Indføres i regnskabet 

efterfølgende. 

Årsrapporten blev herefter godkendt (Enstemnigt). 

 

4. Behandling af driftsbudget for 2017. 
I Kassererens fravær gennemgik formanden budgetforslaget. 

Driftsbudgettet blev herefter taget til efterretning. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogle forslag 

 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 
På valg er: 

Kim Østergaard – modtager genvalg.     Valgt af Generalforsamlingen. 

Allan Christensen – modtager genvalg    Valgt af Generalforsamlingen  

 

Suppleanter: 

Lars Borch Nielsen, .    Valgt på Generalforsamlingen 

Martin Klaris, .    Valgt på Generalforsamlingen 

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Jens Chr. Jensen     Valgt på Generalforsamlingen 

 Jørgen Christensen  Valgt på Generalforsamlingen 

Johannes Ørnsholt – Børkop – suppleant.    Valgt på Generalforsamlingen 

 

 

8. Eventuelt. 

Hvornår startede antenneforeningen?  

Foreningen startede i 1969. Jens Peder afløste den tidligere formand.  

Dækker vi sommerhusområdet? 

Det gør vi ikke 

Har vi haft bistand/rådgivere ved forhandlinger med youSee?  

PW forklarede lidt om processen. Stofa var firkantet – alt eller intet. De mindre ville ikke 

svigte youSee/Stofa. Brugt FDA/andre antenneforeninger for ”gode råd”. 

Ligger regnskabet på hjemmesiden?  

Nej af historiske årsager pga. fremtidige aftaler med leverandører. 

PW har lovet at sørge for, at formandens beretning og referatet af generalforsamling 

kommer på hjemmesiden snarest. 
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Per og Kim bruger meget tid på medlemshenvendelser/igangværende opgaver med 

youSee/Dansk Kabel TV. 

Oversigten på boksen fungerer ikke for et medlem? Per ville hjælpe hvis ikke youSee kunne 

hjælpe. 

Regnskab skal kunne rekvireres via mail. 

Medlem havde fået forkert filter på. Medlem fik en regning på det. Per ville efterfølgende 

håndtere det. 

 

 

Generalforsamling afsluttes herefter, og dirigenten takkede herefter de fremmødte for deltagelse og 

gennemførelse af en god Generalforsamling 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


