
Referat:      Nanet Generalforsamling 26-10-21  
Mødested: Nordfalster Idræts- og Kulturcenter 
Deltagere: I alt 7 personer. 0 medlemmer, 1 dirigent, 1 konsulent og 5 
bestyrelsesmedlemmer 
Fraværende: 0 personer 
 
Punkt 
1. Valg af dirigent 
Lars Jensen valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
 
2. Formandens beretning  
Se vedlagte bilag.  
 
Spørgsmål til formandens beretning om hvad vi gjorde for at minimere det faldende 
medlemstal? 
Svar på spørgsmål: 
Carsten fra Stofa har sammen med bestyrelsen indgået et samarbejde, hvor Carsten sender 
oplysningerne på de opsagte medlemmer til bestyrelsen. På denne måde kan vi fremadrettet 
tage dialogen med medlemmet hvorfor de ønsker at forlade foreningen og evt. finde en 
løsning så medlemmet forbliver i foreningen.  
For at skaffe nye medlemmer vil bestyrelsen blive bedre til at synliggøre antenneforeningen 
og være mere aktive i at få nye medlemmer til. Blandt andet igennem annoncering sammen 
med Stofa i lokale medier, samtidig med at vi laver opsøgende salg til potentielle nye 
medlemmer (her tænkes de nye byggegrunde på Fennikelvænget og Ensianvænget). 
Samtidig vil vi også tage fat i de boligejere der er tilsluttet men ikke benytter vores store 
udvalg af pakker tv/internet. Nu efter den seneste opdatering kan vi tilbyde hastigheder på 
samme niveau som fibernet.  
  
3. Aflæggelse af regnskab V/Kasserer Willy Larsen  
Kassereren gennemgik regnskab for 2020. 
 
Spørgsmål stillet til punkt 1038 i budgettet hvorfor den store forskel i kontingent indtægter 
trods vi har mistet medlemmer.? 
Svar på spørgsmål af Willy Larsen: 
Den store forskel skyldes en kontingentforøgelse på 10kr der var blevet vedtaget juli 2019, 
som så først har haft effekt for 2020 regnskabet.  
 
Spørgsmål stillet til punkt 1045 Saldopulje fra Stofa. Kan vi frit bruge denne pulje til hvad vi 
ønsker? 
Spørgsmålet blev besvaret af Carsten fra Stofa: 
Puljen er kun til brug på anlægget f.eks. udbedringer af skader, udvidelse og modernisering. 
 
Regnskabet er enstemmigt godkendt  
 
 
 
 



4. Behandling af indkomne forslag 
Forslag kommet. 
Ændring i vedtægterne i punkt 5.1 ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, 
senest i marts og indkaldes 14 dage før i Nordfalsters Avis og på foreningens hjemmeside. 
Varslet skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.” ændres til ”Ordinær 
generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i marts og indkaldes 14 dage før i den til 
enhver tid husstands omdelte lokal avis Pt. Ugeavisen Guldborgsund, Facebook og på 
foreningens hjemmeside. Varslet skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.” 
Grunden til dette skyldes at Nordfalsters Avis ikke findes mere. 
Forslaget blev enstemmigt godkendt 
 
5. Fremlæggelse af budget med fastsættelse af medlemsbidrag og 
tilslutningsafgift for det kommende år 
Kassereren fremlagde budgettet for 2021 hvor der budgetteres med et lille overskud på 
13505,00,- 
Ingen spørgsmål hertil og budgettet er enstemmigt godkendt. 
 
6. Valg af bestyrelse og suppleant  
På valg er Willy Larsen (kasserrer), Lars Jørgensen og Morten Fogtmann 
Valg til bestyrelsen: Alle er genvalgt (ingen andre kandidater) 
 
7. Valg af revisor og suppleant 
Valg af revisor: Flemming Heinz 
Valg af revisorsuppleant: Mona Olsen  
 
8. Eventuelt 
I forbindelse med at foreningen ønsker mere synlighed og det er nu i julemåneden folk ser 
tv, ønsker vi at udnytte dette og lave markedsføring i samarbejde med Stofa som allerede nu 
kører en landsdækkende kampagne. Dette skulle gerne afspejle et godt tilbud til nye kunder 
og samtidig gøre bestyrelsen mere synlig, så nuværende medlemmer såvel som kommende 
medlemmer ser en bestyrelse der gør noget aktivt for at udvikle foreningen og vi kan uddybe 
hvad fordelene er ved at være medlem af vores antenneforening.  
Denne kampagne ønskes allerede kørende fra 01-12-21 så Carsten fra Stofa er i gang med 
at undersøge om vi kan sætte dette i værk til den ønskede dato. 
  
Bestyrelsens medlemmer blev enige om at vi ved næste bestyrelsesmøde skal have kigget 
vores vedtægter igennem. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og resten af bestyrelsen. 
 
Referent: Lars Jørgensen 
 


