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Antenneforeningen for Mariesminde Antenneforening

Ordinær generalforsamling afholdtes den 18.3.2019. Mødt var foruden bestyrelsen 4 medlemmer.
Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Gordy Strømdahl, der enstemmigt blev valgt. Gordy Strømdahl takkede for
valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamling var dateret 1. marts 2019 og disse således
var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad 2. Formandens beretning, der vedhæftes referatet.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Der var spørgsmål til nedlæggelsen af
FM båndet gående ud på, om der findes en boks. Der blev svaret, at der havde været en boks, men at
den ikke kan bruges mere. Der blev henvist til den nye forretning, der ligger nede ved den blå café i en
del af Sydbanks tidligere lokaler. Der vil man kunne få svar på spørgsmålet.
Ad 3. Regnskabet.
Regnskabet var medsendt indkaldelsen. Kim Søndergaard gennemgik kort de enkelte poster.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Der blev spurgt, hvorfor indtægterne for
medlemskontingent var 150.928,00, når budgettet kun angav 85.000,00. Kim beklagede fejlen, der var
opstået fordi der var blevet brugt copypaste.
Vores pakkepriser har de sidste 2 år været ca.100,00 højere end de øvrige foreningers pakkepriser.
Fremover vil der være ens pakkepriser i hele Kolding.
Dirigenten spurgte, om regnskabet kunne godkendes, hvilket blev det blev enstemmigt.
Ad 4. Budget.
Også her er der i 2019 budgettet desværre brugt copypaste. Det vil blive rettet.
I forbindelse med opgraderingen til DOCSIS 3.1 finder montørerne desværre mange fejl og mangler i
installationerne, der bliver rettet. Hvis det kan holdes inden for de aftalte kontrakter med Stofa, vil der
ikke kommer nogen ekstra regning, men da Stofa på nuværende ikke er færdig med implementeringen,
vides det endelige resultat ikke.
Budgettet blev godkendt.
Ad 5, Vedtægtsændringer.
Lars Akselsen gennemgik de enkelte ændringer punkt for punkt. Der blev spurgt til §2B, der
slettes fordi man ved flere udbydere ikke kan forlange, at husejerne skal være medlem, selvom det måtte
stå i deklarationen. § 3 Den primære årsag til denne ændring er, at det skal gøres lettere at fusionere med
anden forening.
De afsluttede forhandlinger viste klart, at jo større foreningen er, jo lettere er det at få gode betingelser
handlet hjem.
Hvornår vi bestemmer os for fusionering, er endnu ikke besluttet.
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Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke var mødt 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer, skal der efterfølgende afholdes en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt som
det eneste på dagsordenen. Generalforsamlingen er indforstået med, at den ekstraordinære
generalforsamling, som det er anført på indkaldelsen, afholdes i forlængelse af den ordinære
generalforsamling.
Ad 6. Der var ingen forslag.
Ad 7. Der var ingen nye medlemmer.
Ad 8. Valg af 2 revisorer samt revisor suppleant.
De nuværende 2 revisorer Søren Rasmussen og Holger Nielsen blev enstemmigt genvalgt.
Genvalgt blev ligeledes revisor suppleant Per Nielsen.
Ad 9. Der blev udtalt ros for servicen hos Stofa. Herefter blev generalforsamlingen ophævet.

Ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen var
Endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne. Disse blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingerne. Denne takkede for god ro og
orden.
Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling ophævet.

Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingerne. Bestyrelsen
konstituerede sig uændret.

