
Generalforsamling D 26-02-2019. 
Møllebakkens Antennelaug. 

 
Referat for året 2018. 

 
Generalforsamlingen blev afholdt i Allested- Vejle Fritidscenter tirsdag D. 26-02-2019.kl.19,30. 
Der var mødt 9 medlemmer op foruden bestyrelsen på 5 personer. 
Formanden bød velkommen og orienterede om at Tom Andersen fra Stofa ville komme efter 
generalforsamlingen og svare på spørgsmål i forbindelsen med udvidelse af Bredbånd-only (hurtigere 
internet). 
Og herefter over til dagsordenen. 
 
Punkt 1. Valg af ordstyrer. 
Inger Merete Pedersen blev foreslået, og valgt som ordstyrer. Hun takkede for valget, og kunne 
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, nemlig i Midtfyns Posten D.  5-2-2019. 
Inger-Merete gav herefter ordet til Formanden, til fremlæggelse af beretning. 
 
Punkt 2. Beretning 
 
Efter sidste generalforsamling har vi sammensat bestyrelsen således. 
Formand. = Finn Frederiksen 
Kasserer.  =     Tommy Henriksen 
Tekniker. =   Kaj Toft 
Sekretær. = Henning Pedersen  
Bestyrelses medlem. = Søren Rasmussen  
Alt sammen kan ses på vores hjemmeside, den er faktisk ny. 
 
Vi er på tiden 258 medlemmer fordelt med. 
Pakke 1= 117 
Pakke 2 = 42  
Pakke 3 = 82 
Bredbånd -onli = 17. 
 
Vi har deltaget på markedsdagen, ved Brugsen, det er jo meget hyggeligt med snakken man får med 
brugerne,  
Ugen efter holdt Stofa jo et møde ved Hallen for alle medlemmer og ikke medlemmer inden for  
Antenne foreningens dækningsområde, de kunne komme og høre om hvad Antenneforeningen 
kunne tilbyde.  
 
Så har vi været til Stofas årlige dag, det var i Esbjerg, en hyggelig dag, blandt andet fik vi kikket på ny 
Hjemmeside, og andre ting. 
Vi blev også informeret om, at der nok kom prisstigning på tv pakkerne, og at pakkerne blev lavet om 
i januar måned. 
Prisstigningen fik vi i oktober og vi blev enige om, at vi ligeså godt kunne hæve kontingentet lidt, så 
prisstigningen kom på en gang. 
Vi har haft nogle møder med Tom angående udvidelse af nettet til Docsis 3,1 som giver en hurtigere 
internetforbindelse, så her sidst på året fik vi at vide, hvad det koster, og hvordan det afregnes, det 
er noget af en investering der skal til, men så skal vi forlænge vores kontrakt med Stofa i 7 ½ år. Med 
den nye aftale får vi afregning fra dem der kun har Bredbånd-onli med en vis % af omsætningen om 
året. 



Spørgsmål til beretningen. Der blev spurgt om 7½ år ikke er lang tid at binde sig, om vi så ikke sad i 
lommen på Stofa. 
Svar. Stofa vil ikke investere så mange penge i vores anlæg, og så derefter ikke være 
konkurrencedygtig, så derfor vil prisen tilpasse sig markedet. 
Beretningen blev sat til afstemning og godkendt. 
Punkt 3.  
Inger-Merete gav herefter ordet til Kassereren (Tommy)til fremlæggelse af regnskab.  
Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt. 
 Spørgsmål til regnskabet om bestyrelsen ikke får kørepenge når de er nogle steder. 
Svar nej bestyrelsen har valgt ikke at få kørepenge. 
Regnskabet blev sendt til afstemning og godkendt. 
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 2020. 
Bestyrelsen fik lov til at hæve kontingentet med max. 10 kr.om måneden = 120 om året. 
Vis der er behov for det. 
Punkt 5. Behandling af indkommende forslag. 
Bestyrelsen foreslår at man vedtager hvor meget man kan stige i kontingent året efter år 2021. 
Det blev vedtaget. 
Punkt 6. Valg af bestyrelse på valg er. 
Kasserer =Tommy Henriksen (modtager genvalg) 
Tekniker = Kaj Toft (modtager genvalg) 
Sekretær = Henning Pedersen (modtager genvalg) 
Alle blev genvalgt. 
Punkt 7. Valg af suppleanter på valg er Kurt Pedersen og Leif Nørregård. De blev genvalgt. 
 1 Suppleant= Kurt Pedersen 
2 suppleant = Leif Nørregård 
Punkt 8. Valg af revisor på valg er. 
Jørgen Olsen (modtager genvalg) og blev genvalgt. 
Punkt 9. Eventuelt. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsen andet at de fremmødte kunne se, at der 
blev investeret i Møllebakkens Antennelaugs fremtid. 
 
Ordstyreren Inger-Merete sluttede af og takkede for god ro og orden, og gav ordet til Formanden, 
som takkede for et godt møde. Herefter kom Tom Andersen fra Stofa og svarede på spørgsmål, der 
var en god spørgelyst om den store investering, og hvad antenneforeningen/Stofa ellers kunne 
tilbyde. 
 
Bestyrelsen takkede for et godt møde. 
  
 
 


