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5. juni 2021/SG 

Referat fra generalforsamlingen den 1. juni 2021 
 
Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 1. juni med deltagelse af 6 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. 
Søren Gersløv blev valgt som dirigent og 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 vores anlæg igen i 2020 har kørt fint 
trods de efterhånden ret gamle antennekabler. Der har været et kabelbrud i Bramsnæslund, hvor 
Dansk Kabel TV har foretaget en foreløbig udbedring. Alle kontingenter i 2021 er indgået. 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
 

3. Aflæggelse af regnskab 
Kassereren Henrik Jensen gennemgik foreningens regnskab for år 2020, som blev godkendt af 
generalforsamlingen 
 

4. Forslag fra bestyrelsen til pkt. 4 på dagsordenen (VIGTIGT) 
Søren Gersløv gennemgik bestyrelsens forslag og følgende blev vedtaget: 
Generalforsamlingen 2021 godkender, at bestyrelsen bemyndiges til i takt med at der bliver 

etableret fibernet i Ejby i 2021, at tilpasse indgåede aftaler og kontrakter, således at der efter 1/1 

2023 ikke længere er økonomiske forpligtelser i antenneforeningen. På den ordinære 

generalforsamling i 2022 kommer bestyrelsen med et oplæg og forslag til at nedlægge 

antenneforeningen ved udgangen af 2022. For at sikre økonomien til drift af anlægget og de 

kontraktlige forpligtelser i 2022, vil bestyrelsen opkræve kontingenter som hidtil i januar 2022. En 

del af årskontingentet i 2022 vil være at betragte som et fast grundkontingent. Ved evt. udtræden 

af antenneforeningen i 2022 vil grundkontingentet ikke blive refunderet. Grundkontingentet vil 

indeholde omkostningerne til administration, drift, forsikringer og teknisk service. 

Beslutningen om at nedlægge antenneforeningen vil i givet fald ske i henhold til de gældende 

vedtægter. 
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5. Eventuelle forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag til dagsorden fra medlemmerne. 

 

6. Budget 2021 og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år 
Generalforsamlingen vedtog budgettet med kontingentsatserne i 2021. Satserne er på kr. 6500 for 
Fuldpakken, kr. 4825 for Mellempakken, kr. 2350 for Grundpakken og kr. 540 uden tv-pakke. 
Kontingenterne blev opkrævet i januar måned 2021 og er på nuværende tidspunkt blevet betalt. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Henrik Jensen var på valg og blev genvalgt.  
 

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
Ove F. Larsen blev valgt. 

 

9. Valg af 2 revisorer 
Flemming Nortoft og Sanne Jensen ”Putte” blev genvalgt. 
 

10. Valg af 1 revisorsuppleant 
Ove F. Larsen blev valgt. 
 

11. Eventuelt 
Her svarede Karsten Dueholm på en række spørgsmål af mere teknisk karakter fra deltagerne. 
 
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. 
 

 


