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 Langeskov den 3. april 2018 
 

 
 
 
Til Medlemmerne  
 
   

    
 
Referat af ordinær generalforsamling, mandag den 26. marts 2018 kl. 1900 i daginstitutionen 
”Mælkevejen”, Grønvangen 32, 5550 Langeskov. 
 
 
Der var 32 tilstede, incl. bestyrelsen. Endvidere deltog Tom Andersen fra Stofa. 
Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden, jfr. Vedtægterne: 
 
 
1.  Valg af dirigent. 
2.  Formandens beretning. 
3.  Regnskab. 
4.  Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent, samt budgettet for indeværende drifts 

år. . 
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 
Dennis Pallisgaard (modtager genvalg) 
Linda Bjerrum (modtager genvalg). 

6.  Valg af bestyrelsessuppleanter. 
1. suppleant 
2. suppleant 

7.  Valg af revisorer. 
På valg er: 
Jan Pedersen (modtager genvalg) 
Knud Dyssemark (modtager genvalg). 

8.  Valg af revisorsuppleanter. 
På valg er: 
Gunner Jørgensen (modtager genvalg) 
Kai Nielsen (modtager genvalg). 

9.  Eventuelt. 
 
 
 
Formand John Kristensen bød velkommen og så frem til en god generalforsamling med en god 
og sober debat. 
 
 
Ad pkt. 1. 
Bestyrelsen foreslog Kai Nielsen som dirigent. 
Da ikke andre kandiderede til jobbet, blev Kai Nielsen valgt. 
Han takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i 
henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 
Han gennemgik kort dagsordenen og gav herefter ordet til formanden. 
 



 
Ad pkt. 2. 
Formanden fremlagde sin beretning for det forgangne år og håbede, at det blev en bedre og 
mere positiv generalforsamling, end sidste år - en generalforsamling, hvor der også er plads til 
andres meninger og tiltag. 
 
Der henvises til formandens beretning på hjemmesiden. 
 
Dirigenten takkede for beretningen og overlod den herefter til debat. 
 
Palle spurgte, i relation til den manglende PC, om det ikke blot var et spørgsmål om, at den 
tidligere formand skulle aflevere den igen. 
Formanden var fuldstændig enig i betragtningen, men at det desværre havde vist sig, ikke at 
være så enkelt. 
 
Kaj Skov oplyste, at internetadgangen på Bakkegårds Allé har meget tilbage at ønske sig. Når 
flere i husstanden var på nettet, var det næsten umuligt at se TV. 
Kim fulgte op på indlægget og oplyste, at det ikke er et isoleret problem, men et problem for 
samtlige tilkoblede husstande på Bakkegårds Allé. 
Tom Andersen, Stofa lovede, at han vil sørge for at få løst problemerne. 
 
Efter en længere teknisk debat henstillede dirigenten, at spørgsmålene skal have relation til 
formandens beretning, idet øvrige tekniske spørgsmål vil blive behandlet under punktet 
eventuelt. 
Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, blev beretningen sat til afstemning og vedtaget. 
 
 
Ad pkt. 3. 
Kasserer Linda Bjerrum gennemgik det reviderede årsregnskab for 2017 og nævnte herunder, at 
revisorerne havde påført årsregnskabet en påtegning, idet revisorerne ikke så sig i stand til at 
afstemme enkelte afregningsposter, herunder medlemskontingent. 
 
Der henvises til årsregnskabet på hjemmesiden. 
 
Formanden redegjorde for revisionspåtegningen og forklarede, at det er en problematik, som 
bestyrelsen selv er blevet klar over og har sat initiativer i gang for at få retvisende 
medlemsopgørelser fra Stofa. 
Uklarheden for medlemskontingent opstod, da Stofa overtog en stor del af administrationen og 
dermed en specifik opgørelse af medlemsfortegnelsen. 
Fremadrettet vil Langeskov Antennelaug, månedligt modtage et regneark fra Stofa, med en 
specifik opgørelse af medlemsfortegnelsen, for de enkelte pakker. 
 
Dirigenten satte herefter regnskabet til debat. 
 
Lars Andreasen foreslog, at bestyrelsen udfærdiger en procedure for revision af årsregnskabet, 
en procedure, som skal lægges på hjemmesiden, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. 
 
Efter nogle opklarende spørgsmål, blev regnskabet vedtaget. 
 
 
Ad pkt. 4. 
Formanden oplyste, at der ingen forslag var modtaget til behandling. 
 
Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 
 
Kassereren gennemgik budgettet for indeværende drifts år og så frem til, at 
foreningskontingentet nu bliver retvisende. 
 
Da ingen havde spørgsmål til budgettet, blev det vedtaget. 
 



Ad pkt. 5. 
Dirigenten oplyste, at Dennis Pallisgaard og Linda Bjerrum er på valg, men at de begge 
modtager genvalg. 
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de begge er genvalgt. 
 
 
Ad pkt. 6. 
Dirigenten oplyste, at de nuværende bestyrelsessuppleanter, er indtrådt i bestyrelsen, hvorfor der 
skal vælges 2 nye og gav herefter ordet til formanden som oplyste, at bestyrelsen foreslog 
følgende: 
1. bestyrelsessuppleant Lars Andreasen 
2. bestyrelsessuppleant Tonny Christensen. 
 
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de begge er valgt. 
 
Ad pkt. 7. 
Dirigenten oplyste, at Jan Pedersen og Knud Dyssemark er på valg, men at de begge modtager 
genvalg. 
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de begge er genvalgt. 
 
 
Ad pkt. 8. 
Dirigenten oplyste, at Gunner Jørgensen og Kai Nielsen er på valg, men at de begge modtager 
genvalg. 
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de begge er genvalgt. 
 
 
Ad pkt. 9. 
Dirigenten oplyste, at under dette punkt kan alt af interesse for vores Antennelaug diskuteres, 
men intet vedtages. 
Dirigenten gav herefter ordet til Tom Andersen fra Stofa som oplyste, i relation til det tidligere 
indlæg, om svigtende internetadgang på Bakkegårds Allé, at nu skal der gøres noget ved 
problematikken. Specielt når flere medlemmer har givet udtryk for det samme, er der åbenbart 
ikke tale om et isoleret problem. Han vil straks få serviceafdelingen til at se på sagen. 
 
Lars foreslog, at Stofa iværksatte en nærmere undersøgelse, med forskellige målepunkter på 
bakkegårds Allé, så der kan komme en form for systematik i undersøgelsen/overvågningen af 
anlægget, hvilket blev taget til efterretning. 
 
Tom oplyste, at med den kommende opgradering af anlægget, får Stofa mulighed for at måle på 
hele anlægget, helt ud til den enkelte slutbruger og får dermed mulighed for at tage hånd om 
opståede problemer, før slutbrugeren bliver berørt. 
 
Medlem foreslog, at Stofa engang om året lægger en servicerapport på hjemmesiden, så 
medlemmerne har mulighed for at se hvilke fejlmeldinger der har været. 
Tom oplyste hertil, at han vil fremsende en månedsrapport med fejlmeldinger, som kan lægges 
på hjemmesiden. 
 
Lars foreslog, at Stofa foretager en løbende kvalitetskontrol på udvalgte adresser i udvalgte 
perioder, for derved at minimere udfordringer, hvilket blev taget til efterretning. 
 
Tom oplyste, at mange udfordringer med internettet, specielt wifi, ofte viste sig at være et 
internt problem, hvor routeren stod i den ene ende af huset og PC,en stod i den anden ende af 
huset, ligesom udviklingen også ofte var løbet fra ældre routere. 
Stofa har i øjeblikket et supporttilbud, hvor brugeren for kr. 998,00 (koster normalt 1.300,00) 
får en tekniker ud, som ved installation af 2 acces points, løser de interne netproblemer og  ikke 
forlader adressen, før udfordringerne er løst. 
 
Medlem oplyste, at han havde hørt, at der i 2017 skulle komme en 4K boks. Hvad blev der af 
den? 



Tom oplyste, at den var blevet forsinket, men at den vil komme i 2018. Boksen er bygget på 
Googles platform og er en åben platform, hvorpå brugeren selv kan bestemme, hvad der skal 
ligge. 
 
Medlem spurgte til, om Langeskov Antennelaug har en exit politik. Hvad skal et medlem betale, 
såfremt de fortryder skiftet til fiber og vender tilbage til LAL, hvilket jo er overvejelser som er 
værd at gøre sig, inden den endelige beslutning om skiftet til fiber tages. 
 
Formanden oplyste, at det ikke er drøftet i bestyrelsen, men at der efter hans opfattelse, bør være 
en form for betaling, såfremt man vender tilbage til LAL, idet man derved igen bliver medejer 
af anlæg og formue. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, hvorfor han nedlagde sit hverv og 
takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden for afslutning. 
 
Formanden takkede alle for en god dialog og takkede Tom fra Stofa for besvarelse af de mange 
tekniske spørgsmål og rettede sluttelig en tak til dirigenten for sin gode måde at lede 
generalforsamlingen på. 
Han ønskede alle en god tur hjem. 
  
 
 
 

Bruno Nielsen 
Sekretær/referent 


