Langeskov Antennelaug
Formandens beretning for 2017 – Perioden fra marts 2017 til marts 2018.
Generalforsamling, den 26. marts 2018.
Velkomst.
Velkommen til Generalforsamling 2018. En Generalforsamling vi håber bliver bedre og mere positiv, end det vi alle
var vidne til på sidste års Generalforsamling – Lokalerne var ikke tilstrækkelige, mange kunne ikke høre hvad der blev
sagt – En formandsberetning som havde alt for stor fokus på den nye forening ”Fiber til Langeskov” og initiativtageren
til den nye forening Anne Fiber – det var ikke rimeligt, der skal også være plads til andres meninger og tiltag, også
selvom vi ikke er enige i selve målsætningen. Det var rigtigt ærgerligt, idet det så bliver sådanne ting der totalt
overskygger de gode resultater vi har opnået og med gode aftaler, specielt sammen med vores leverandør og
samarbejdspartner Stofa.
Derfor har vi nu besluttet, at årets generalforsamling er flyttet her til ”Mælkevejen”, hvor vi også agter at holde
fremtidige Generalforsamlinger – da de ydre rammer kan rumme vores behov for tilstrækkelig lokalefaciliteter.
Den anden side af sagen har vi nu også taget hånd om. Det var utroligt tæt på, at tingene kunne være gået anderledes
på sidste års generalforsamling, idet der var opstillet 3 kandidater fra ”Fibergruppen” som modkandidater til de 3
bestyrelsesmedlemmer som var på valg. Det var utroligt tæt på, at de 3 daværende bestyrelsesmedlemmer ikke var
blevet genvalgt. Med nye medlemmer i bestyrelsen kunne det have rokket ved vores fundamentale målsætning om at
Antennelaugets medlemmer selv ejer foreningen med alle installationer, kabler m.m., i henhold til de mange
investeringer og tiltag som vi selv har betalt over alle de år som Langeskov Antennelaug har eksisteret. Dertil kommer,
at vi også på demokratisk vis, afholder Generalforsamling og vælger bestyrelse og ledelse til vores forening. For ikke at
glemme, så kunne vores Egenkapital på nu snart 3 millioner kroner også være kommet i spil.
På første møde efter generalforsamlingen, den 24. April 2017 var der konstituerende bestyrelsesmøde. Personligt
havde jeg et indlæg, hvor jeg påpegede, hvis ovennævnte virak ikke skulle fortsætte, og vi igen kunne se frem til en
forfærdelig generalforsamling, så måtte vi kickstarte hele bestyrelsesarbejdet forfra – jeg havde fundet ud af, at ikke
engang pressen ville tale med os længere, idet de udtalte, at retorikken fra daværende formand var kritisabel og ikke
ønskeligt. Bestyrelsen blev også beskyldt for at være arrogante, og ikke i harmoni med medlemmerne og vores
opførsel i det offentlige rum, var kritisabel. Det siger sig selv, at det kan vi jo ikke leve med i bestyrelsen, så for at
starte forfra og kickstarte bestyrelsesarbejdet igen, var det tvingende nødvendigt med en ny formand, for også at
sende et bedre signal til vores medlemmer, personer i det offentlige rum generelt og pressen m.fl..
Lars ville gerne fortsætte som formand, og da der ikke var andre der ville, så foreslog jeg mig selv som modkandidat.
Det blev en 3-2 afgørelse over til min fordel, og dermed var jeg ny formand. Bestyrelsesmødet blev herefter hurtigt
afsluttet, da der også opstod en trykket stemning. Fra vi forlod mødet og til jeg kom hjem og åbnede min computer,
var der 2 stk. udmeldinger fra bestyrelsen – Lars Jeppesen og sekretær Benny Larsen havde trukket sig fra bestyrelsen
med øjeblikkelig virkning. Det var selvfølgelig ret forudsigeligt, og det var nok også den bedste beslutning for alle
parter – Bestyrelsen var nået til en korsvej, hvor nogle ville fortsætte med at køre lige ud, uændret og i samme fart – vi
var så nogle der ville dreje af, enten til venstre eller højre for at finde en mere farbar vej frem til målet.
Heldigvis havde vi jo valgt nogle yderst kompetente suppleanter – Martin Danielsen og Bruno Nielsen, de blev kaldt
ind i bestyrelsen – jeg vil gerne rose dem for det engagement og den måde de er gået til opgaverne på.

Bestyrelsesmødet herefter konstituerede bestyrelsen sig så igen. Jeg fortsatte som formand. Linda Bjerrum fortsatte
som kasserer. Bruno Nielsen blev ny sekretær. Dennis Pallisgaard fortsætter med at være ansvarlig for vores
Hjemmeside og fortsætter i programrådet, hvor Martin Danielsen så er nyt medlem i stedet for Lars Jeppesen. Således
er de 2 bestyrelsens repræsentanter i Programrådet.
Jeg kontaktede herefter Fyens Stiftstidende, Lokalredaktionen i Kerteminde, med hensyn til den overståede
Generalforsamling og de ændringer der efterfølgende har været i bestyrelsen.
Jeg blev specielt spurgt til, hvad jeg som ny formand ville gøre anderledes, og hvad jeg ville lægge vægt på – Det ene
var en bedre kommunikation med vores medlemmer, en anden retorik i det offentlige rum, herunder Pressen – Det
andet var en ny og mere opdateret hjemmeside, der var mere brugervenlig og informativ.
Det var mig meget magtpåliggende, at meddele Avisen, at artiklen ikke skulle ”grise” nogen til, ej heller nedgøre nogle
personer. Jeg fik oven i købet lov til at læse korrektur på artiklen inden den blev udgivet – personligt synes jeg, der
kom en god og konstruktiv artikel ud af det. Jeg føler nu, at vi er på rette kurs i forhold til pressen.

Fiber til Langeskov.
Efter formandsskiftet blev bekendtgjort, blev jeg kontaktet af Anne Fiber, som gerne ville have en dialog med mig, om
mulighederne for et samarbejde med Langeskov Antennelaug. Jeg har også holdt møde med et andet
bestyrelsesmedlem i Fibergruppen – Henrik på Rønningevej. Jeg er altid åben for en dialog og et møde. Jeg hørte
deres meninger om sagen og hvordan de havde tænk sig. Da jeg spurgte ind til, om de havde udarbejdet en Business
case for samarbejdet, og hvordan de havde tænkt sig, at vores anlæg som var betalt, og vores egenkapital i gode
Danske menneskepenge skulle indgå i samarbejdet. Så sluttede dialogen her, der var ikke udarbejdet nogen Business
case, som vi i givet fald kunne tage stilling til. Vi sluttede mødet med at konkludere, at vi ikke var enige om, hvilken
målsætning vi hver især har.
Som bekendt ved vi jo nu, at Energi Fyn er i gang med nedgravning af fiber i Gammel Rønninge, og nogle landområder
uden for Rønninge by. Noget går jo helt ud til Mellem Mølle, hvor de er tættere på Ullerslev end Langeskov, så det er
jo alligevel ikke vores primære område.
Efterfølgende er de mig bekendt også ved at gå i gang på Bakkegårds Alle` - Søbrinken og de 2 ældre områder i
Langeskov by, på hver side af Søvej ned til lyskurven ved Rørupvej (Bakkevej og Mågevej m.fl.). I har jo nok set, når i
går tur i de områder, at der er sat pinde op med små flag, der indikere, at her skal der fiber ind til huset.
Vi må se, hvad det føre med sig, af eventuelle udmeldinger af Langeskov Antennelaug. Personligt har jeg hørt fra flere,
at de har tilmeldt sig, for den beskedne pris af ca. kr. 1.500,00 og så har de jo pludselig 2 linjeføringer ind i huset og
det bliver huset jo ikke mindre salgsbart af. Og når de så ikke er bundet af en kontrakt længere end et halvt år, så er
det overkommeligt. Vi må så se, hvor mange medlemmer vi mister – hvis de melder sig helt ud af foreningen, og
senere ønsker at vende tilbage, ja så skal de være velkommen igen – men jeg mener vi må have en drøftelse af, hvad
det så i givet fald skal koste i ny tilslutningsafgift – personligt mener jeg det må have en økonomisk konsekvens, at
kunne vende tilbage til et anlæg vi selv ejer og har betalt, og så igen blive en del af vores formue. Den diskussion tager
vi ved en senere lejlighed – Det meste af 2018 går jo nok med etableringen, og så er der, der foruden en
bindingsperiode på et halvt år.
Når nu Fibergruppen var i gang, og tilsyneladende længere fremme, end vi havde regnet med, så talte jeg med Tom og
Stofa, om vi ikke skulle melde ud snarest, hvad vores fremtidsplaner bød på. Nu havde vi jo fået 2,5 mio. kroner fra
Stofa, i forbindelse med at forlænge vores samarbejdsaftaler til år 2025. Et beløb der er øremærket til renovation og
udbygning af vores nuværende anlæg, så det også kan klare fremtidens krav, specielt på internetsiden. Jeg var til
møde sammen med Tom i Stofas nye hovedkontor i Tranbjerg ved Århus – her blev udarbejdet en strategi for

udmelding af Langeskov Antennelaugs beslutning om at investere godt 2,0 mio. kr. i udrulningen af det nye Giga Net ,
som Stofa allerede er i gang med i Nordjylland. En investering der vil betyde, at det enkelte medlem i vores
Antennelaug, kan få internetforbindelse helt op til 1 GB, altså 1.000 Mbit, mod nuværende max. 300 Mbit. Det vil jo
også være yderst fornuftigt at bruge de penge vi har fået tildelt af Stofa, til netop det her projekt, og så spare vores
egne midler. Det er også vigtigt, at få os lagt ind i køen, så Stofa også kan tage os med i deres udbygning og
arbejdsplaner.
Vi besluttede yderligere, at informere alle vores medlemmer og øvrige interesserede, på et informationsmøde, Road
Show og Event i Rønninge Forsamlingshus, den 6. november 2017. Forud havde Stofa udarbejdet en brochure og A4
folder, der inviterede alle interesserede og som samtidig fortalte om udviklingsplanerne. Den folder blev
husstandsomdelt. Der deltog knap så mange som vi havde regnet med – der blev også serveret et let traktement –
men måske fordi den folder der var udsendt, beskrev udviklingsplanerne på en god og forståelig måde – et særdeles
godt stykke arbejde fra Stofa, hvor der var opstillet stande, så deltagerne kunne gå hen og få personlig betjening.
Vi havde også i samarbejde med Stofa, udarbejdet en koncept til mit interview aftalt med lokalredaktionen ved Fyens
Stiftstidende – jeg håber at mange har set artiklen, hvor jeg fik lejlighed til at fortælle om vores udviklingsplaner, som
vi forventer bliver effektueret inden for 24 måneder fra november 2017, altså ultimo 2019. Jeg synes selv der kom en
god artikel ud af det – dog var det ærgerligt, at Anne Fiber igen fik det sidste ord i artiklen, hvor der blev bragt flere
ting, som direkte er faktuelt forkerte – Bl.a. at fiberkabler kan transportere mere data, end kobberkabler. Det er ikke
længere korrekt. I øvrigt har vi jo også fiber i vores anlæg, mellem hovedstationerne. Jeg forsøgte, at få en ny artikel i
avisen, hvor jeg kunne rette de faktuelle misforståelser – men det blev afslået, nu havde de nok med dækningen af
kommunalvalget – jeg måtte i stedet indsende et læserbrev, som max. måtte indeholde 1.500 tegn inkl. mellemrum
m.m.. – Jeg tror ikke der er så mange der læser de læserbreve, så jeg stoppede sagen der.
I samtale med Tom fra Stofa, så får vi et kontraktoplæg her i april måned, så vi kommer tættere på den endelige
installationspris for Giga-udrulning til Langeskov Antennelaug, og forventet tidspunkt. Vi har jo den fordel, at vi
allerede har foretaget og investeret i første etape af udrulningen betegnet som Docsis 3.1 – ved at vi primært har
foretaget Ø-opdelinger, primært i Langeskov Nord – I alt kr. 1,5 mio. kr. som blev taget over driften med halvdelen i
2015 og 2016.
I tilslutning til ovennævnte, vil jeg også sige – om det enkelte medlem får et kobberkabel eller et fiberkabel ind til
huset, ude fra hovedstationen eller fordeler stationen, er ligegyldigt, begge dele er lige godt. Når man i fremtiden får
så meget internet, altså Mbit ind til huset, så er det mere nødvendigt at fokusere på, om ens installationer inde i huset
kan klare, at transportere det der hen hvor det skal bruges (personlig bor jeg selv i et hus fra 1970’erne), jeg ville ikke
kunne transportere det derhen hvor jeg i dag bruger det, hvis jeg ikke for længst havde investeret i forstærkere, og
kablet hen over loftet og ned hvor jeg skal bruge det - Hvad med modemmet, er det efterhånden også af ældre dato?
Jeg håber at Tom lidt senere vil fortælle noget om den pakke, Stofa har udviklet til nærværende problematik, idet man
for et fast beløb kan få Stofa til at komme og måle tingene igennem i huset og så sætte nogle flere Ruter op, så
transmissionen kan klares.

Stofa Foreningsweb
Vi har talt om, at vores hjemmeside var nedslidt, og stort set ikke kan opdateres længere – den er efterhånden også
blevet 25 – 30 år gammel, så nu gik den ikke længere.
Her har Stofa endnu engang kommet os til undsætning – idet de i samarbejde med et mediefirma, har udviklet en
webbaseret hjemmeside til de foreninger de samarbejder med. Vi meldte os omgående til, og ville gerne være blandt
de første som fik den nye hjemmeside. Langeskov Antennelaug var blandt de 3 foreninger som mediefirmaet havde
udvalgt til testafdelinger (de øvrige var Løkken og Horsens). Vi var udvalgt efter princippet – en forening som havde en

god hjemmeside i forvejen – en forening som havde en middelgod hjemmeside som trængte til et løft – så var der en
forening som var udvalgt efter en håbløs og fuldstændig nedslidt og uduelig hjemmeside, der ikke længere kunne
opdateres. Hvilken af foreningerne tror I vi hørte til? – det var selvfølgelig den sidste håbløse hjemmeside. Dennis og
jeg var til møde og prøvetest, her i februar, på SE’s hovedkontor, oppe i Brønderslev. Vi skulle medbringe en bærbar
PC, så vi kunne deltage i testen og de opgaver der blev udleveret. En spændende eftermiddag – en usandsynlig god
hjemmeside, som er brugervenlig, nem at rette i og alle nyheder lægger Stofa ind for os – de klare også den løbende
hosting, så vi ikke skal tænke på det frem over. Alt hvad vi har af interne ting på nuværende hjemmeside, kan
overføres – og vi vil stadig frem over have vores egne sider, til de meddelelser som gælder for netop Langeskov
Antennelaug.
Vi var klar til at gå hjem og tage det i brug med det samme, men vi havde jo kun adgang til testprogrammet, så vi
måtte afvente kontraktoplæg, idet Stofa ikke vidste hvad de skulle have for tingene. Det har vi nu fået, og vi har lukket
aftalen med Stofa i torsdags – Vi skal betale kr. 8.499,00 ex. Moms for startpakken. Herefter skal vi betale for et
månedligt abonnement, på kr. 99,00 som dækker hosting, backup og online hjælp til foreningen – Det er rørende
billigt. Vi glæder os til vi kan tage det i brug. Tom og jeg har været meget obs på at lukke aftalen i sidste uge, for nu
bliver Langeskov Antennelaug nok, den første forening i Danmark, under Stofa, som tager Foreningsweb i brug.

Anlægget.
I henhold til vores serviceaftale, bliver vores anlæg gennemgået én gang om året. Det blev det så i sommers, og jeg
har fået en detaljeres rapport over hele anlægget, hvad der er gennemført og hvad der er lavet. Vores anlæg har det
godt og er helt OK. Det er sådan, at hvis der er tale om f.eks. tæring og ælde, så er det ikke dækket af
servicerapporten, så må vi selv bekoste udskiftninger og renovering af samme – Der var intet som vi skulle betale i
forbindelse med servicegennemgangen.

Ny elaftale – SE Syd Energi.
Vi har været i forhandlinger angående at flytte vores el-indkøb fra Energi Fyn og til andet el-selskab. Jeg har her, den 9.
marts 2018, underskrevet og lukket en ny kontrakt på levering af el fra Syd Energi (det selskab som også ejer Stofa). Vi
har lukket en el-aftale på 28,03 øre/kwh, en fast pris fra 1. maj 2018 til 31.12.2020 – Det er ikke det store vi spare,
mest på gebyrer og administration, samlet set ca. kr. 2.000,00 på årsbasis i forhold til nu, ved Energi Fyn.
Det væsentlige er mere, at når Energi Fyn gerne vil konkurrere og håber på at kunne ud konkurrere os på data og
internetsiden, ved Fiber til Langeskov, så vil vi også give dem konkurrence den anden vej, ved ikke længere at støtte
det foretagende.

Forsikringer.
Vores tidligere bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, oprindelig tegnet i NASSAU, er i 2016 overgået til det Tyske
HDI. Dækningssum er kr. 2,5 mio. kroner. Årspræmien har indtil 01. Okt. 2017 ligget meget omkring ca. kr. 2.900,00.
Men fra 1. Okt. 2017 har der været varslet større præmiestigninger, så præmien nu er på kr. 5.184,00, grundet store
erstatningsudbetalinger vedrørende Cyber- og Hackerangreb, som har taget et helt uhørt omfang. Vi har stadig
forsikringen og har ikke planer om at ændre på forholdene.

Persondataforordning.
En ny forordning fra EU, som træder i kraft her den 25. maj 2018. En forordning der er vedtaget for hele EU, som også
bunder ud i Cyber- og Hackerangreb også på global plan. Overskriften er ”pas bedre på hr. og fru Danmark” Bedre
kontrol over de persondata som virksomheder og foreninger har registreret omkring kunder, medarbejdere og
medlemmer. Det vil sige, at alle som registrerer persondata på kunder eller medlemmer er omfattet. I sagens natur, er

Stofa meget omfattet, idet vi har en administrationsaftale med Stofa, hvor vores medlemmer er registreret for at de
kan opkræve diverse ydelser, herunder kontingent ved medlemmerne. I tillæg til vores administrationsaftale, har vi
også underskrevet og vedstået den aftale vi har med Stofa, herunder at de opbevarer data på vores medlemmer.
Vi er også selv omfattet af loven, da vi også selv har medlemskartotek på vores kunder. Dertil kommer, at kasseren har
bestyrelsens Cpr. numre for at kunne indberette til Skat, vedr. lønudbetalinger.
Vi må gerne have de oplysninger og registreringer, vi skal bare kunne gøre rede for dem, og hvor vi gemmer dem, og
på hvilke servere. Hvem er EDB ansvarlig m.m.
Jeg har deltaget i et møde i København i januar måned, hvor Stofa inviterede, og hvor Stofa og en advokat orienterede
om den nye forordning.
Vores nye Foreningsweb er også omfattet af EU forordningen.
For at understrege vigtigheden af den nye forordning, så kan foreninger skønsmæssigt idømmes en bøde på op til
Euro 10 – 20 milioner. Virksomheder kan idømmes en bøde op til 4 % af den samlede årlige koncernomsætning.

Pakker og TV.
Januar 2018, havde vi 447 medlemmer på pakke 1 (den lille pakke) – 343 på pakke 2 og 552 på pakke 3 (den store
pakke), det er lig med 1.342 medlemmer totalt, hvor vi havde 1.332 medlemmer pr. januar 2017, altså en stigning på
10 medlemmer. Dertil kommer, at dem som har ”Mit TV” – det svinger med ca. 5-7 medlemmer hen over året, det er
en overbygning på Bredbånd Only, de tæller ikke med i medlemsregnskabet. Det gør BBO heller ikke – her startede vi
året 2018 med 44 medlemmer, og det er stærkt stigende hen over året og slutter med ca. 75 medlemmer - det er
medlemmer som har forladt Antennelauget, og ikke længere betaler kontingent, og derfor heller ikke har adgang til
generalforsamlingen i aften. Men vi kan sige de er stadig indirekte medlem hos os, idet de nu har en
internetforbindelse ved Stofa, og den vej rundt får TV f.eks. via Netflix eller TV2 Play. Her har vi så en aftale med Stofa,
at de giver os en provision på kr. 300,00 årligt for de medlemmer, så vi stadig har indtjening den vej rundt. Den
udvikling skal vi være opmærksom på vil fortsætte, men der er jo ikke noget katastrofalt i det, det er jo en naturlig
udvikling fra Digitalt TV og over på Internet TV. Derfor vil vi også frem over se, at vores kontingentindtægter falder,
men så flytter der nogle indtægter ned under ”andre indtægter” BBO m.m. Hvis vi tæller differencen med på BBO ca.
40 i tilvækst, ja så har vi jo rent faktisk fået ca. 50 nye medlemmer i 2017.
Så har vi pakkepriserne for 2018 – her har vi nok opdaget, at de prisstigninger som kommer hvert år, der har det mest
været pakke 3, den store pakke, som samlet set har været mest belastet, og har holdt mest for med hensyn til de
samlede prisstigninger. Hvis den politik var fortsat her i 2018, så ville den store pakke stige til over kr. 600,00 pr.
måned, og vi ville efterhånden have den dyreste ”store pakke” i Danmark, på bekostning af, at vi så til gengæld havde
et af landets billigste pakke 1 (en billige). Det er ikke rimeligt, idet alle må bidrage til foreningen, hvad enten den har
den lille pakke eller den store. Vi har nu lagt politikken om, så vi over en ca. 3 årig periode vil implementere en mere
retfærdig pris – Det vil sige, at pakke 1 i 2018 stiger med kr. 19,00 til kr. 166,46 – pakke 2, stiger med kr. 20,50 til kr.
381,10. Pakke 3 (stor pakke) stiger ikke og holdes på uændret niveau som i 2017 kr. 579,27).

Økonomi.
Vores økonomi har det rigtigt godt, lige som vores likviditet også har det. Som det fremgår af det udleverede
regnskab, er vi igen tilbage på et normalt år med et overskud i underkanten af kr. 200.000,00 helt nøjagtigt kr.
185.626,00, og det bringer vores egenkapital (som er rede kontanter) op på, i underkanten af 3,0 mio. kroner.

Som den opmærksomme læser allerede har bemærket, er vores regnskab i år påtegnet og påført nogle bemærkninger
fra vores revisorer – det vil vi gerne have lov til at kommentere under næste punkt ”regnskabsaflæggelse”.
Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på, at når vi ultimo 2019, har foretaget den sidste store
fremtidsinvestering i Giga-udrulning, så har vi sammenlagt over en periode på ca. godt 10 år, investeret ca. kr. 7 mio.
kroner i vores anlæg, som vi stadig kan drage nytte af mange år ud i fremtiden. Og det uden af vores medlemmer har
haft en eneste kroner yderligere op at lommen, og uden at vi har ændret på kontingentet – det har vi ikke gjort i 18 år,
og jeg kan røbe, at det gør vi heller ikke i 2018, hvor det stadig vil være kr. 500,00 + moms.
Det er måske også værd at bemærke, at vi efter ovennævnte investering, stadig har vores egenkapital i behold på ca.
3,0 mio. kroner – hvilket svare til at hvert medlem ca. har en skjult sparekassebog i foreningen på kr. 2.250,00.

Afslutning.
Der er desværre opstået en meget kedelig sag, som jeg i første omgang nok mente jeg ikke ville ulejlige
generalforsamlingen med – Men da regnskabet omfatter et tilgodehavende fra en computer, og sagen har udviklet sig
til, at indeværende års regnskab også vil omfatte en advokatretning, som I med god grund kan spørge ind til, på næste
års generalforsamling – så har jeg alligevel besluttet mig til, kort at fortælle om sagen.
Formand og kasserer har lov til, at indkøbe en computer til brug for deres arbejde i Antennelauget. Det har afgående
formand benyttet sig af, den 30. januar 2017. Han forlader bestyrelsen, den 24. april samme år, derfor mener vi, der
er et mellemværende der skal afklares. Vi har besluttet, at når computeren ikke engang var 3 måneder gammel, så
kunne han beholde den, men måtte refundere foreningen det fulde beløb kr. 5.800,00, eller aflevere den til mig. Ingen
reaktioner på mine mails og rykkere igennem hele 2017. Først på året her 2018 blev bestyrelsen så enig om, at sende
en faktura på beløbet, og hvis den ikke blev indbetalt inden 8 dage, blev sagen overdraget til inkasso gennem vores
advokat. Det udløste en meget ubehagelig mails til Linda, hvor Linda og undertegnede blev truet med anmeldelse for
chikane. Vi modtog dog ingen betaling, hvorfor sagen blev overdraget til inkasso – vi er selvfølgelig bevidst om, at
inkassoomkostningerne nok overstiger beløbet, der skal indkasseres - men sagen er overdraget efter devisen, at
Langeskov Antennelaugs pengekasse, er ikke en ta-selv-butik.
Sagen er nu fuldstændig eskaleret, vi har fået halvdelen af pengene for computeren, og nogle kopier fra advokaten,
som Lars har sendt hvor specielt Linda og jeg trues med injurie- og bedragerisag. Vi mangler nu en afklaring på sagen,
hvad vi videre vil foretage os, men vi stopper nok her, af hensyn til sagsomkostningerne.
Jeg vil gerne afslutte med at takke bestyrelsen for et stort og engageret arbejde for foreningen, og et særdeles godt
samarbejde i det år som er gået. Også en stor tak til Stofa, som vores leverandør og samarbejdspartner. Vi har i løbet
af året lukket og aftalt mange aftaler, til stor gavn for vores forening og fremtid.
Tak for jeres opmærksomhed.

Langeskov Antennelaug
John Kristensen, Formand.

