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Antenneforeningen Ejby Strand 

3. marts 2022/SG 

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen den 1. marts 2022 
 

Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 1. marts med deltagelse af 12 medlemmer inkl. 
bestyrelsen. 
 
Denne ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i forbindelse med forslaget på den 
ordinære generalforsamling den 15. februar om at nedlægge antenneforeningen i 2023. 
Vedtægterne siger, at der ved den ordinære generalforsamling skal være minimum 75% af 
samtlige medlemmer, som stemmer for nedlæggelse. Der deltog 11 medlemmer, som alle 
stemte for nedlæggelsen af Antenneforeningen i 2023, hvilket betyder, at der inden en måned 
skulle holdes en ekstraordinær generalforsamling. Ved denne ekstraordinære generalforsamling 
skulle punktet om nedlæggelse ifølge vedtægterne vedtages af minimum 75% af de fremmødte 
medlemmer. 
 
Formanden Lars Hansen bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og en særlig 
velkomst til Karsten Dueholm, som er antenneforeningens repræsentant hos YouSee. 
 

1. Valg af dirigent 
Karsten Dueholm blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til foreningens love. 
 
 

2. Forslag om nedlæggelse af Antenneforeningen i 2023 
Søren Gersløv gennemgik forslaget, som var blevet vedtaget ved den ordinære 
generalforsamling den 15. februar 2022. Forslaget blev herefter vedtaget af samtlige 12 
fremmødte medlemmer. 
 
Derfor er det nu vedtaget af Antenneforeningen bliver nedlagt i 2023. 
 
Forslaget som blev vedtaget, er formuleret således: 

• Antenneforeningen nedlægges i 2023. 

• Der betales almindeligt kontingent i 2022. 

• Afhængig af økonomien sidst på året i 2022 fortsættes ind i 2023 en måned ad gangen, 
så længe at der er penge til at dække betaling for tv-pakker, drift og administration.  
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• Der opkræves ikke kontingent i 2023. 

• Bestyrelsen vil senest i november 2022 orientere medlemmerne om, hvor længe at 
antenneforeningen fortsætter ind i 2023. 

• Bestyrelsen foreslår i henhold til vedtægterne, at resterende egenkapital ved ophør af 
antenneforeningen gives til Ejby Bylaug og Ejby Forsamlingshus med halvdelen til hver. 

• Der afholdes ikke generalforsamling i 2023, men bestyrelsen fremsender et revideret 
regnskab for perioden 2022/2023 til de aktive medlemmer i 2023 efter nedlukning og 
afslutning af økonomien i Antenneforeningen. 

 
Der var nogle få spørgsmål i forbindelse med nedlukningen af foreningen herunder bl.a. 
hvad der vil ske med kablerne og teknik skabene, som findes på anlægget i dag. Her 
svarede bestyrelsen, at de store teknikskabe samt udstyr på Grønhøjgård vil blive fjernet 
af Dansk Kabel TV efter lukningen. Bestyrelsen vil sammen med Dansk Kabel TV gå 
anlægget igennem, så vi får et tilbud og derved en pris på hvad denne opgave koster. De 
små grå teknikskabe, som står ved vores egne grunde samt alle kablerne i jorden vil ikke 
blive fjernet af antenneforeningen, så dette vil være op til hvert enkelt medlem om de 
efterfølgende skal fjernes eller ej. Men der skal IKKE fjernes noget før end driften på 
antenneanlægget er helt afsluttet i 2023.  
 
Bestyrelsen vil via hjemmesiden holde medlemmerne orienteret om forløbet og vil 
senest i november 2022 fortælle hvor længe anlægget vil køre i 2023. 
Derfor opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at vente med at skifte til 
fibernet indtil antenneanlægget lukkes helt ned i 2023.  

 
3. Eventuelt 

Der var her nogle tekniske spørgsmål i forbindelse med fibernet som Karsten Dueholm fra 
YouSee besvarede. 
Samtidig fortalte Karsten, at You See sidst på året 2022 vil give alle medlemmer i 
Antenneforeningen Ejby Strand et særligt og godt tilbud fremover på abonnementer for 
bredbånd og tv-pakker hos YouSee fiber.  
 
Generalforsamlingen takkede bestyrelsen for godt arbejde gennem mange år i 
forbindelse med at dette var sidste gang, at der blev holdt generalforsamling.  
Bestyrelsen takkede og fortalte, at de vil holde medlemmerne løbende orienteret via 
hjemmesiden indtil der lukkes ned i 2023. 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 
 
Referent/ Søren Gersløv 
 
Henvendelser til bestyrelsen kan ske på  
tlf. 22 74 76 64 eller på e-mailadressen info@ejbyantenne.dk 

 


