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Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2018 
 

Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 27. februar og der var mødt 13 medlemmer inkl. bestyrelsen. 
 

Formanden Lars Hansen bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og en særlig velkomst til 

Karsten Dueholm fra You See. 
 

1. Valg af dirigent. 
Flemming Nortoft blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og derfor var beslutningsdygtig i henhold til foreningens love. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 
Lars Hansen afgav bestyrelsens beretning og nævnte bl.a., at foreningen i det sidste år stort set ingen 

problemer havde haft af teknisk karakter på anlægget, hvilket betød at vores regnskab gav et pænere 

resultat end det vi havde budgetteret med i 2017. Lars gav herefter ordet videre til Karsten Dueholm 

fra You See, som orienterede om hvordan fremtiden ser ud for vores efterhånden noget gamle anlæg 

og specielt med fokus på hvor fremtidssikret vores anlæg er p.t. 

Karsten fortalte, at vores anlæg sagtens kan levere både TV og bredbånd, som vil dække vores behov 

i en fornuftig fremtid og at vi har rigelig kapacitet på anlægget til det nuværende behov.  

En yderligere forøgelse af kapaciteten vil være mulig, når dette med tiden bliver nødvendigt. 

Generalforsamlingen havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til beretningen fra Lars samt til 

Karsten og der var en del spørgsmål til mulighederne for TV med bland selv og TV boksen fra You 

See. Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen enstemmigt.  

 

3. Aflæggelse af regnskab 
Kassereren Henrik Jensen gennemgik foreningens regnskab for år 2017. Regnskabet blev herefter 

godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Eventuelle forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag til dagsorden hverken fra medlemmerne eller bestyrelsen. 

 

5. Budget 2018 og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år 
Generalforsamlingen vedtog budgettet med kontingentsatserne i 2018. Satserne er på kr. 5990 for 

Fuldpakken, kr. 4400 for Mellempakken, kr. 2140 for Grundpakken. Kontingenterne blev opkrævet i 

januar måned 2018.  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Lars Hansen og Søren Gersløv var på valg og de blev begge genvalgt. 
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7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
Søren B. Hansen blev genvalgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer 
Flemming Nortoft og Ray Pekilidi blev genvalgt 

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant 
 Søren B. Hansen blev genvalgt 

 

 

10. Eventuelt 

 
Her svarede Karsten Dueholm fra You See på en række tekniske spørgsmål fra nogle af de fremmødte 

medlemmer. 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 

Referent/ Søren Gersløv 

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen følgende medlemmer: 

Formand Lars Hansen, Bittensvej 5, Ejby 

Kasserer Henrik Jensen, Lorentzensvej 14, Ejby 

Sekretær Søren Gersløv, Bittensvej 8, Ejby 

 

Henvendelser til bestyrelsen kan ske på  

tlf. 22 74 76 64 eller på e-mailadressen info@ejbyantenne.dk 
 

Husk os hvis du flytter 

Husk at give bestyrelsen besked om den nye ejer/lejer, hvis du flytter. Vi er desværre tit ude 

for, at der er skiftet ejer/lejer uden at vi har fået besked og det betyder ekstra besvær for det 

nye medlem, og i nogen tilfælde en unødig lukning af signalforbindelsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


