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Referat fra generalforsamlingen den 26. februar 2019 
 

Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 26. februar med deltagelse af 8 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 vores anlæg igen i 2018 har kørt fint 

trods de efterhånden gamle antennekabler. Det betyder samtidig, at vi ikke har brugt ret mange 

penge til vedligehold i 2018.  Der var ingen spørgsmål til beretningen som derefter blev godkendt.  

 

3. Aflæggelse af regnskab 
Kassereren Henrik Jensen gennemgik foreningens regnskab for år 2018. Henrik fortalte, at vi 

grundet besparelserne på vedligehold af anlægget havde fået et lille overskud i stedet for det 

budgetterede underskud for 2018. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

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

 

5. Budget 2019 og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år 
Generalforsamlingen vedtog budgettet med kontingentsatserne i 2019. Satserne er på kr. 6400 for 

Fuldpakken, kr. 4725 for Mellempakken, kr. 2250 for Grundpakken og kr. 540 uden tv-pakke. 

Kontingenterne blev opkrævet i januar måned 2019.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Henrik Jensen var på valg og blev genvalgt. Under dette punkt havde bestyrelsen i forbindelse med 

dagsorden skrevet et forslag til selv at kunne supplere bestyrelsen med et eller to medlemmer mere, 

som har interesse i at indgå i bestyrelsesarbejdet. Teksten med denne opfordring findes sidst i dette 

referat. Generalforsamlingen godkendte forslaget og med den tilføjelse, at evt. nye medlemmer i 

bestyrelsen formelt godkendes ved førstkommende generalforsamling efter deres indtræden. 
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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 orienterede Karsten Dueholm fra You See om de tiltag som You See havde gjort gennem det sidste 

års tid og også hvilke nye tiltag der forventes at komme. Der er flere og flere medlemmer, som vælger 

at få bland selv i forbindelse med enten mellempakken eller fuldpakken og denne løsning giver 

medlemmerne en lang større frihed til at vælge de tv-kanaler, samt streamingtjenester, som de har lyst 

til at se. Det sidste nye er, at Netflix også kan vælges under bland selv, så man slipper for at have et 

selvstændigt abonnement hos Netflix. 

 

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. 
 

 

Tillæg til Pkt. 6 i dagsorden, som blev godkendt af generalforsamlingen 

 

Har du lyst til at være med i bestyrelsen? 

 

Bestyrelsen har i øjeblikket 3 medlemmer, Lars Hansen, Henrik Jensen og Søren Gersløv og vores 

bestyrelsesarbejde fungerer godt og med en fornuftig deling af opgaverne. 

 

Lars er formand og tager sig primært af de tekniske opgaver på anlægget og kontakten til Dansk Kabel TV, 

You See og andre samarbejdspartnere. Henrik passer regnskabet og mobiltelefonen og Søren passer 

kartoteket, kontingentopkrævning, hjemmesiden og korrespondance. 

 

Med kun 3 medlemmer i bestyrelsen er Antenneforeningen ret sårbar, hvis en eller flere af os skulle gå fra.  

 

Derfor vil vi opfordre medlemmer, som har lyst og mulighed til at være med i bestyrelsen til at kontakte os. 

Vi kan ifølge vedtægterne være mellem 3 og 5 medlemmer i bestyrelsen. 
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Hvis det har din interesse, så skriv en mail til os på info@ejbyantenne.dk og fortæl gerne samtidig hvilke 

opgaver i bestyrelsen, som du vil foretrække. Vi vil derefter kontakte dig og aftale nærmere. 

 

Bestyrelsen holder ud over generalforsamlingen højst to møder mere om året og klarer os i hverdagen ved 

at kommunikere med hinanden via mails eller telefon. 

 

Vi lægger ikke op til, at der på generalforsamlingen skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen blandt de 

fremmødte, men vil bede generalforsamlingen om tilladelse til at vi kan supplere bestyrelsen med et eller to 

medlemmer, som selv henvender sig. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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