
 

Generalforsamling 2022 

 

10 deltagere inkl. bestyrelse (9 stemmeberettigede). 

1. Valg af dirigent  

Britta blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

Formandens beretning ved Niels-Chr.: 

I 2021 gik bestyrelsesmedlem Leo Mortensen bort. Han havde i april 2021 siddet i 

antenneforeningens bestyrelse i 20 år og hans mangeårige indsats har været meget værdsat. 

Dorrit Ikkala var suppleant, og har overtaget Leos bestyrelsespost.  

Driftsmæssigt er der er i løbet af året lavet en ny aftale med 3 mobil. Aftalen er fremover 

indexreguleret  - dvs. når andre ting stiger, så stiger betalingen til os også.  

Masten er blevet opgraderet til 5G dækning på både TDC og 3 mobil. I samme ombæring har vi 

fået den ryddet for gammelt udstyr.  

Vores tilslutning til internet stiger stille og roligt – de fleste vælger Fastspeed. Alle brugere af 

nettet betaler 35 kr. i driftsbidrag. Driftsbidraget dækker strøm, service og vedligehold af 

ledningsnettet.  

 

3. Aflæggelse af regnskab.  

Kasserens beretning ved Dorrit: 

Der er balance i regnskabet Forsikringspræmien er væsentligt formindsket, da bestyrelsen har 

forhandlet sig til en bedre pris.  

Kasser og revisor foreslår, at der fremover opkræves et gebyr på 50 kr. for betaling med 

girokort. Lidt under 20 medlemmer af antenneforeningen betaler pt på girokort. Dette bliver 

enstemmigt vedtaget. 

Ved næste betaling bliver de relevante husstande varslet, at det fra næste kvartal pålægges et 

gebyr på 50 kr. pr. girokort. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Fastsættelse af tilslutningsafgift for foreningen. 

Ved gentilslutning er det gratis. Skal et nyt hus tilsluttes koster det pt 3000,-   

Der er forslag om at gøre alle tilslutninger gratis fremover. Dette vedtages enstemmigt af de 

fremmødte og gælder fra 1. maj 2022.  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant. 

Bestyrelse for 2 år: Karin Mikkelsen, Vibeke Sørensen og Niels Christian. Alle modtager genvalg.   

Suppleant for 1 år: Mia Lykkegaard Madsen 

 

6. Valg af en revisor. (Foreningen har to revisorer.  Disse vælges for to år, med en hvert år.) 

Lisbet Christensen valgt for et år, Folke Jensen valgt for 2 år.  

Den beslutningsdygtige del af generalforsamlingen afsluttes. 

 

7. Evt. 

 

Britta takkede for god ro og orden og behørig fremtræden. Hermed afsluttes generalforsamlingen.  

 

         Vibeke Sørensen 

Farre den 27. april 2022 

 

 


