
 

1 af 3 

 

Referat af ordinær generalforsamling 2016 

Dato: 16/03 2015 Kl.: 19:00-21:00 Sted: Borup Kulturhus 

Deltagere:  18 medlemmer, heraf 5 fuldmagter. 

 

Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen forslog Kurt Jensen, der efterfølgende blev valgt med akklamation. Dirigenten 

konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og dermed besluningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere. 

Dirigenten fik overtalt et par fremmødte damer at påtage sig at være stemmetællere.  

 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er publiseret i selvstændigt dokument på 

foreningens hjemmeside www.antenneforeningenborup.dk, sammen med dette referat og 

andet materiale udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen. 

Der var efterfølgende en kommentar fra Torben Henriksen der roste Stofas teknikkere som 

han havde haft besøg af. De havde løst de dårlige TV signal problemer i hans hus ved at 

skifte antennestikdåse og antennekablet som sættes ind i TV’et. Torben var meget tilfreds 

med resultatet af teknikker besøget og den service han havde modtaget af Stofa. Der var 

ingen yderligere spørgsmål og bestyrelsens beretning blev herefter godkendt enstemmig ved 

akklamation.  

 

4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. 

Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab for 2015. Der var få spørgsmål til regnskabet 

som blev besvaret og efterfølgende blev årsregnskabet godkendt enstemmigt ved 

akklamation. 

 

5. Rettidigt indkomne forslag. 

a. Forslag 1 - Bestyrelsens forslag til TV pakkesammensætning 2016 

Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til pakkeændringer for 2016. Der var 

efterfølgende en kommentar om at kanaloversigten på infokanalen mangler 

opdatering. Dette vil bestyrelsen sørge for kommer på plads. Derudover ingen 
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yderligere spørgsmål fra medlemmerne. Forslaget blev efterfølgende godkendt med 

akklamation. 

 

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad. 

Formanden fremlagde budget og prisblad for 2016, der var beregnet på baggrund af den 

uændret program og pakkesammensætning besluttet under punkt 5 på dagsordenen. Budget 

og Prisblad blev efterfølgende vedtaget enstemmigt ved akklamation. 

 

7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 

Even Abrahamsen blev genvalgt som formand til 2018. Allan Bruun Andersen og Karsten 

Jørgensen blev genvalgt som medlem til 2018 ved skriftlig afstemning hvor også Michael 

Schou stillede op som kandidat. Allan fik 17 stemmer, Karsten 10 stemmer og Michael 9 

stemmer. Michael Schou blev efterfølgende valgt som 1. suppleant og Kurt Jensen blev valgt 

som 2. suppleant frem til 2016. Suppleanterne blev valgt med akklamation. 

 

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og 

revisorsuppleant, for 1 år. 

Statsautoriseret revisor Jørgen Larsen, Hans Drøscher som intern revisor og Jesper 

Rørbæk-Christensen som revisorsuppleant blev valgt med akklamation. 

 

9. Eventuelt. 

Der var kommentarer fra medlemmer beboende i Boligselskab Sjællands afdeling Borup 

Nord 2, som klagede over dårligt signal i deres bebyggelse. Det blev aftalt at Stofa lavede en 

dybdegående kontrol af det interne fordelingsnet i bebyggelsen og et medlemsbesøg i 

husstanden for at kontrollere stik og signal kvalitet.   

 

Stofa repræsenteret ved Alex Wätjen formidlede nyheder fra Stofa, hvor han blandt andet 

forklarede om Stofas nye MitTV produkt der muliggør fuldstændig valgfrihed af 

sammensætning af kanaler pr. måned styret via en Stofa SmartTV boks. Alex kunne også 

meddele at Stofa i april tilbyder nogle meget attraktive Internet priser og at 

Antenneforeningen Borup og Stofa har lavet en aftale om at Stofa må sælge Internet ydelse 

(Internet Only) til medlemmer der ikke har en TV pakke via Antenneforeningen.  

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen. 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for en god generalforsamling. 
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_________________________________  ________________________________ 

Formand, Even Abrahamsen    Dirigent, Kurt Jensen 


