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16. februar 2022/SG 

Referat fra generalforsamlingen den 15. februar 2022 
 
Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 15. februar med deltagelse af 11 medlemmer inkl. 
bestyrelsen. 
 
Formanden Lars Hansen bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og en særlig velkomst til 
Karsten Dueholm som er antenneforeningens repræsentant fra 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. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 
Lars Hansen afgav bestyrelsens beretning og nævnte, at vores anlæg igen i 2021 har kørt uden de 
helt store problemer. Til gengæld havde vi i julen to afbrydelser i store dele af anlægget på grund af 
et overgravet kabel. Det var et gennemgående kabel som DKT, da de lagde kabler en gang i 80erne 
fik lov til at lægge langs skellet på en grund på A. Rasmussensvej af den daværende ejer. Kablet lå 
desværre ikke langs skellet, men på tværs af grunden og da den nuværende ejer, som ikke er 
medlem i antenneforeningen skulle grave nye kloakrør ned fik han gravet kablet over. Det blev i 
første omgang hurtigt ordnet af Dansk Kabel TV, men det skete så igen en uge efter fordi kablet var 
blevet trukket fra hinanden længere henne på grunden. Dette kostede antenneforeningen to gange 
6000 kr., hvilket er ærgerlige penge fordi kablerne ikke lå langs skel og fordi DKT ikke fik tinglyst de 
steder, hvor kabler blev trukket på private grunde og arealer.  
Bestyrelsen har i 2021 brugt en del kræfter på at få TDC NET til at komme med fibernet i Ejby og 
ikke kun hos antenneforeningens medlemmer, men også hos de øvrige boliger i Ejby. TDC NET ville 
komme med fibernet i Ejby såfremt mere end 50% af alle boliger tilmeldte sig. De havde på et kort 
indtegnet det meste af byen hvor der i alt var ca. 1000 boliger og derfor skulle vi op over 500 
interesserede førend de ville starte projektet. Det lykkedes i foråret 2021 og gravearbejdet 
begyndte derfor i efteråret og har været i gang lige siden. Vi har i sidste uge spurgt TDC NET 
hvornår de regner med at være helt færdige i Ejby og de har svaret os at det sidste arbejde bliver 
færdigt i løbet af marts måned 2022 og at de forventer at fibernettet kan komme i drift indenfor ca. 
3 måneder derefter. Lars oplyste til sidst, at Antenneforeningen i øjeblikket har 125 medlemmer. 
Generalforsamlingen godkendte derefter beretningen. 
 
 
 

 

mailto:info@ejbyantenne.dk
http://www.ejbyantenne.dk/


februar , 2022 

Side 2 

 

3. Aflæggelse af regnskab 
Kassereren Henrik Jensen havde meldt fra grundet sygdom, så Søren Gersløv gennemgik 
foreningens regnskab for året 2021. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 

4. Forslag fra bestyrelsen til pkt. 4 på dagsordenen (VIGTIGT) 
Søren Gersløv gennemgik bestyrelsens forslag om nedlæggelse af antenneforeningen i 2023. 
I forhold til den udsendte dagsorden var der nogle få rettelser i forslaget, bl.a. at der ikke vil blive 
afholdt generalforsamling i 2023, men at bestyrelsen vil fremsende det sidste reviderede regnskab 
for 2022/23 efter at antenneforeningen er stoppet i 2023. Bestyrelsen vil i november 2022 fortælle 
medlemmerne hvornår at antenneforeningen vil lukke ned. Det bliver senest den 31/3 2022. 
Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at vente med et skift til fibernet, da der ikke skal 
betales yderligere kontingent frem til lukningen i 2023. 
Generalforsamlingen godkendte forslaget med samtlige 11 fremmødte stemmer.  

 

Ifølge vedtægterne kan en nedlæggelse af antenneforeningen kun vedtages endeligt, når minimum 

75% af samtlige medlemmer stemmer for det og da der kun var 11 medlemmer som var fremmødt, 

skal der inden 1 måned afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de 

fremmødte medlemmer skal stemme for nedlæggelsen. Der indkaldes derfor med det samme til 

en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus. 

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling udsendes samtidig med dette referat og her 

er hele forslaget om nedlæggelse af antenneforeningen beskrevet. 

 
 

5. Budget 2022 og fastsættelse af kontingenter 
Generalforsamlingen vedtog budgettet med kontingentsatserne i 2022. Satserne er på kr. 7200 for 
Fuldpakken, kr. 5500 for Mellempakken, kr. 2650 for Grundpakken og kr. 640 uden tv-pakke. 
Kontingenterne blev opkrævet i januar måned 2022. 
 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lars Hansen og Søren Gersløv var på valg og blev genvalgt og vil fortsætte indtil antenneforeningen 
er nedlagt og afviklet i 2023. 
 
 

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
Ove F. Larsen blev genvalgt. 

 
 

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

 
 

9. Valg af 1 revisorsuppleant 
Ove F. Larsen blev genvalgt. 
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10. Eventuelt 
Der blev spurgt om de nuværende små teknikbokse og kabler på medlemmernes grunde kan 
fjernes efter nedlukningen af antenneforeningen. Søren Gersløv svarede, at det ville blive op til 
hvert enkelt medlem at fjerne kabler og bokse på egen grund og at bestyrelsen inden 
nedlukningen vil følge op med yderligere informationer til medlemmerne. De større teknikbokse 
og ældre teknik i masten på Grønhøjgård vil blive taget ned af Dansk Kabel TV og bestyrelsen har 
aftalt at gennemgå hele anlægget sammen med Dansk Kabel TV for at få et tilbud på hvad dette 
koster, så vi kender omkostningerne i inden lukningen i 2023. 
Karsten Dueholm fra YouSee svarede derefter på en række spørgsmål og kunne samtidig fortælle 
at YouSee i forbindelse med overgangen til fibernet vil give alle medlemmer i Antenneforeningen 
Ejby Strand et særligt og godt tilbud på abonnementer for bredbånd og tv-pakker hos YouSee 
fiber. Der kan frit vælges imellem en hel række udbydere på det nye TDC-fibernet og hvor YouSee 
er en af disse udbydere. Karsten kunne samtidig fortælle at YouSee forventer inden længe at 
lancere en ny mindre grundpakke som kun indeholder DR´s kanaler, TV2 og kanalerne fra 
nabolandene. Senere vil de øvrige kanaler kunne vælges som bland selv og i intervaller med 5 
point ad gangen. Den nuværende pakke-struktur fortsætter indtil videre og parallelt med den nye 
mindre grundpakke 
 
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. 


