
Generalforsamling D. 30-3-2022 

Møllebakkens Antennelaug 

Referat for året 2021. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Allested – Vejle fritidscenter onsdag D.30-3-2022 kl.19,30. 

Der var mødt 7 medlemmer op foruden bestyrelsen på 4 personer, afbud fra Søren Bo Rasmusen. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik derefter 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. 09-03-22   
Inger Merete gav herefter ordet til Formanden, til fremlæggelse af beretning. 

Punkt2. Beretning. 

Året startede jo med Corona, og der er fortsat mange der arbejder hjemmefra, men det har ikke 
givet noget problem med nettet. Efter ombygningen sidste år kan vi nu se udgifterne til strøm, da 
der nu er måler på alle strømstederne.  Så deltog vi til markedsdag ved Daglig brugsen med en 
stand. Vi havde fået lavet et banner, der blev sat op ved rundkørslen. (Ingen grund til fiber kobber 
kan det samme.)  Som i nok har bemærket så er prisen på TV – pakkerne ikke steget i 2021. Stofa 
og Antenneforeningen har taget den prisstigning der kom fra kanaludbyderne. I efteråret 
kontakter Tom Andersen fra Stofa os, om vi ville være med et år til på samme betingelser. Efter 
der er kommet Fiber til byen, er der til dato smuttet 4 medlemmer. Fra november til nu.   

Vi er på tiden 245 medlemmer fordelt med. 

Pakke 1 = 115 

Pakke 2 = 31 

Pakke 3= 75 

Bredbånd- only = 24 

Bredbånd = 182. 

Ingen Internet = 15. 

Spørgsmål fra medlemmer= Kommer Stofa på Fiber? 

Nordlys kommer på Fiber (Nordlys ejer Stofa) 

Bestyrelsen er i kontakt med Stofa for at finde ud af hvad det vil betyde for Antennelauget. 

Formandsberetning blev godkendt. 

Punkt 3. 

Inger-Merete gav herefter ordet til kassereren til fremlæggelse af regnskab. 

Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt 

El er steget meget, efter vi har fået sat måler på standerne rundt om i byen, det skyldes at vi nu 
betaler efter måler, og ikke som før, hvor vi betalte anslået el forbrug.  



Ingen Kommentar. 

Regnskab blev godkendt. 

Punkt 4.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år 2023 

Bestyrelsen vil gerne have lov til at hæve kontingentet med op til 15 kr. hvis der var nødvendigt. 

Spørgsmål fra medlem: Hvorfor hæve kontingentet når vi har en god egen kapital.? 

Svar. Bestyrelsen vil gerne have lov til at hæve hvis der sker noget uforudset, så som udskiftning af 
kabler nu da der er gravet så meget i byen. 

Forslaget blev godkendt. 

Punkt 5. Behandling af indkommende forslag. 

Bestyrelsen havde et forslag om man kunne være fra 3 til 5 i Bestyrelsen. 

Men det kræver en vedtægts ændring. 

Så forslaget tages af, og bestyrelsen skal lave nye vedtægter klar til næste år. 

Punkt 6. Valg af bestyrelse på valg er. 

Finn Frederiksen (genvalgt) 

Søren Rasmussen (modtager ikke genvalg) 

Ole Mathisen blev valgt i stedet for. 

Punkt 7. Valg af suppleanter. Kurt Pedersen og Ole Mathisen= (Ole blev valgt i bestyrelsen 

1 Suppleant = Kurt Pedersen (modtog genvalg)  

2 Suppleant = Kurt Jensen blev valgt. 

Punkt 8.  Valg af revisor. 

Jørgen Olsen (genvalg) 

Punkt 9. Eventuelt. 

Der var ingen spørgsmål til bestyrelsen, men alle er spændt på, hvor mange der går over på Fiber. 
Det kan jo ses næste år. 

Ordstyreren Inger -Merete sluttede af, og takkede for god ro og orden, og gav ordet til 
Formanden, som takkede for et godt møde. 

 

   

 

 

 

 

 

 



   


