Referat af ordinær generalforsamling 2022
Dato: 4/5-2022
Deltagere:

Kl.: 19:00 - 21:00

Sted: Sognegården Møllelundgaard, Borup

8 stemmeberettigede medlemmer, heraf 0 fuldmagt.

Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Henning Simoni, der blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved annonce i Midtsjællands Avis den 6.
april 2022 var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten fik forsamlingens godkendelse af, at denne ordinære generalforsamling pga.
udfordringer med at reservere både dirigenten og lokalet i Møllelundgaard blev afholdt 4
dage for sent, idet den ordinære generalforsamling iflg. vedtægterne skal afholdes hvert år
senest i april måned.

2. Valg af stemmetællere.
Dirigenten aftalte med forsamlingen, at stemmetællere først ville blive valgt, hvis der skulle
vise sig et behov for stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er offentliggjort på foreningens
hjemmeside www.antenneforeningenborup.dk, sammen med dette referat og andet materiale
udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen.
Der var en kommentar til beretningen gående ud på, at materialet ikke var klar på
foreningens hjemmeside, da indkaldelsen blev offentliggjort i Midtsjællands Avis. Formanden
bekræftede, at det var tilfældet, som skyldtes, at annoncen blev bragt i Midtsjællands Avis en
uge før forventet. Materialet var dog tilgængelig 3 uger før generalforsamlingen på
hjemmesiden som vedtægterne dikterer.
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab for 2021.
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet, som blev godkendt enstemmigt med akklamation.
1 af 3

5. Rettidigt indkomne forslag.
a. Bestyrelsens forslag til TV pakker og prisændringer 2022
Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til TV pakker og prisændringer for 2022.
Der er ingen ændringer i indhold og priser for Pakke 1 og Pakke 2.
Pakke 3 fortsætter uden prisændringer og med tilføjelsen af kanalen Sport Live.
Ændringerne blev implementeret fra 2. november 2021.
Forslagene blev godkendt med akklamation.
b. Bestyrelsens forslag til nedlukning af Infokanalen
Formanden redegjorde for, at det vil koste ca. 15 tkr. til opgradering af udstyr for at
holde Infokanalen, der pt. er ude af drift, kørende. Da det samtidigt vurderes, at
meget få medlemmer om nogen overhovedet benytter Infokanalen, foreslår
bestyrelsen, at Infokanalen nedlægges.
Forslaget blev godkendt med akklamation.

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad.
Formanden fremlagde budget og prisblad for 2022.
Budget og Prisblad blev vedtaget med akklamation.

7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
Even Abrahamsen blev genvalgt som formand til 2024.
Allan Bruhn Andersen blev genvalgt som medlem til 2024.
Per G Frandsen blev genvalgt som medlem til 2024.
Allan Simonsen blev genvalgt som 1. suppleant frem til 2023.
Alle blev valgt ved akklamation.

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og
revisorsuppleant, for 1 år.
Statsautoriseret revisor Jørgen Larsen blev genvalgt som ekstern revisor.
Nete Hjort Bai blev genvalgt som intern revisor.
Jesper Rørbæk-Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Alle blev valgt ved akklamation.

9. Eventuelt.
a. Nyt fra Stofa. Stofas repræsentant, Key Account Manager Carsten Haun
Larsen, oplyste, at et nyt lovforslag sandsynligvis vil medføre at der fra 2023
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vil blive lagt moms på afgifterne til Koda & CopyDan og priserne vil som følge
deraf sandsynligvis stige til næste år.
b. Det blev fra salen påpeget, at der kunne være problemer med, at når man
indstiller et program til at blive optaget på TV-boksen, så kan det ske, at
optagelsen stopper, før udsendelsen stopper, så man ikke får optaget
slutningen af udsendelsen. Carsten Haun Larsen oplyste, at Stofa ikke
længere sælger den omtalte TV-boks baseret på Google TV, men om nogen
tid vil begynde at sælge en standard Apple TV-boks med Stofa Apple TV app,
der skulle imødegå problemet. Carsten Haun Larsen oplyste endvidere, at han
mente, at det såkaldte overløb kan indstilles på TV-boksen.
c. Der blev fra salen stillet spørgsmål om et problem med pixeleringer på
skærmen. Carsten Haun Larsen oplyste, at det sandsynligvis skyldes
indstråling fra de nye 5G antenner til mobilnettet. Ulempen kan ofte udbedres
ved udskiftning af ledningerne til/fra TV og TV-boks. Det aftaltes, at
medlemmet skulle kontakte Carsten Haun Larsen, når problemet opstod igen.

Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

_________________________________

________________________________

Formand, Even Abrahamsen

Dirigent, Henning Simoni
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