
Generalforsamling D 14-06-2021. 
Møllebakkens Antennelaug. 

 
Referat for året 2020. 

 
Generalforsamlingen blev afholdt i Allested- Vejle Fritidscenter onsdag D. 14-06-2021.kl.19,30. 
Der var mødt 7 medlemmer op foruden bestyrelsen på 5 personer.  
Formanden bød velkommen og orienterede om at Tom Andersen fra Stofa, som annonceret var 
forhindret i at komme.  
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.  02-06-2021. 
Inger-Merete gav herefter ordet til Formanden, til fremlæggelse af beretning. 
Punkt 2. Beretning 
Året startede jo med at nettet blev opgraderet, det var jo i gang da vi havde generalforsamling  
sidst, der var  nogle problemer med  hovedstationen ved skolen, så energi Fyn kom en større sikring i. 
Ellers er nettet jo blevet afprøvet gennem året, da mange jo arbejdede hjemmefra, det har ikke givet 
de store problemer for nettet. 
Som i jo nok har set, så har Stofa sat deres logo på vores Antenneskabe rundt i byen, i forbindelse 
med renoveringen af anlægget, så der er jo nok nogle der tror at det er Stofa der ejer nettet , men 
det er jo jer brugere af Møllebakkens Antennelaug der ejer det, så Bestyrelsen har været rundt og 
kommet logo med Møllebakkens Antennelaug på skabene. 
Så har vi også fået fjernet den gamle hovedstation på Møllebakken da den ikke skulle bruges mere. 
Vi var til info i Hallen om Fiber, som nu kommer til byen, så det bliver spændende om det koster 
medlemmer. 
Som I nok har bemærket så er prisen på pakkerne ikke steget i år 2021 da Stofa og 
Antenneforeningen har taget den prisstigning der kom fra kanaludbyderne. 
 
 
Vi er på tiden 264 medlemmer fordelt med.(262-2019) 
Pakke 1= 122   (122) 
Pakke 2 = 34    (32) 
Pakke 3 = 80    (81) 
Bredbånd -only = 27 (28) 
Bredbånd= 190 
ikke internet= 18 
 
Spørgsmål til beretningen. Ingen  
Beretningen blev sat til afstemning og godkendt. 
Punkt 3.  
Inger-Merete gav herefter ordet til Kassereren til fremlæggelse af regnskab.  
Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt. 
 
 Spørgsmål til regnskabet Ingen 
Regnskabet blev sendt til afstemning og godkendt. 
 
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 2022. 
Bestyrelsen fik lov til at hæve kontingentet med Max. 15 kr. om måneden = 180 om året. 
Hvis der er behov for det. 
Punkt 5. Behandling af indkommende forslag. Ingen indkommende forslag 
 



 
Punkt 6. Valg af bestyrelse på valg er. 
Tommy Henriksen  ( modtager genvalg) 
Kaj Toft                     (modtager genvalg) 
Henning Pedersen  (modtager genvalg) 
Alle blev genvalgt. 
 
Punkt 7. Valg af suppleanter på valg er Kurt Pedersen og Leif Nørregård. 
 1 Suppleant= Kurt Pedersen (modtog genvalg) 
2 suppleant = Ole Mathiesen 
Punkt 8. Valg af revisor . Ikke på valg 
Jørgen Olsen  
Punkt 9. Eventuelt. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsen, andet at de fremmødte kunne se, at der 
sker noget fornyelse i Møllebakkens Antennelaug, og  man var spændt på om det kom til at koste 
Antenneforeningen medlemmer, når Fiber kommer til Byen, ud fra snakken er der mange der får 
fiber lagt ind,men vil ikke bruge det.  
 
Ordstyreren Inger-Merete sluttede af, og takkede for god ro og orden, og gav ordet til  
 
Formanden, som takkede for et godt møde. 
 
 
  
 
 


