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Referat af ordinær generalforsamling i Mariesminde og Omegns Antenneforening tirsdag, den 20. 

marts 2018. 

Fra Antenneforeningens bestyrelse var følgende personer tilstede: 

Formand Lars Akselsen 

Næstformand Preben Jensen 

Kasser Kim Søndergaard 

Sekretær Karin Kryger 

Medlem Jørgen Steiner 

Formanden, Lars Akselsen, bød velkommen og udtalte, at 1. punkt på dagsorden var valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Gordy Strømdahl og spurgte, om der var andre forslag. Da det ikke var tilfældet, 

blev Gordy Strømdahl valgt. 

Dirigenten henviste til vedtægterne, der siger, at ordinær generalforsamling skal afholdes inden 

udgangen af marts måned og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen var dateret 1. marts og 

generalforsamlingen var således rettidigt indkaldt, og da indkaldelsen ligeledes indeholdt dagsorden 

ifølge vedtægterne, erklærede dirigenten generalforsamlingen lovmæssigt indkaldt og 

beslutningsdygtig. 

Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af beretning. 

Denne beretning vil blive lagt ind på hjemmesiden sammen med dette referat. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.  

Der blev spurgt om, hvilken eller hvilke foreninger, man har tænkt sig at fusionere med. Lars Akselsen 

svarede, at vi naturligvis havde gjort os nogle overvejelser, men at vi ikke har taget beslutning endnu.  

Der blev spurgt om, hvad de øvrige foreninger synes om fusions idéen. De 2 konsulenter, der var 

engageret til at undersøge markedet af udbydere og forhandle en aftale hjem med den udbyder, vi 

valgte, mener at det er en god idé at fusionere, idet man  som en forening med ca. 26.000 medlemmer 

står bedre stillet i evt. forhandlinger end enkelvis. 

Der blev så spurgt om, hvad der vil ske med vores formue, hvis vi fusionerer. Det har vi naturligvis 

diskuteret og der har været forslag fremme om, at pengene skal gå tilbage til medlemmerne og ikke til 

de enkelte foreninger også set i lyset af, at Skovly, Egebakken og Idyl ikke har nogen forening. Vi er 

dog enige om, at de ikke skal bruges på anlægget. Vi forventer, at en evt. fusion vil finde sted i 2020, 

idet der i de enkelte grundejerforeninger skal foretages vedtægtsændringer, der skal til afstemning på 

en generalforsamling. 

Gordy Strømdahl udtalte fuld fortrøstning til, at bestyrelsen vil være i stand til at komme med et 

fornuftigt udkast til en aftale om den eventuelle afvikling af foreningerne. 

Beretningen blev erklæret godkendt. 

Ordet blev herefter givet til Kim Søndergaard for præsentation af regnskabet 2017 og budget for 2018. 
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Regnskabet for 2017, der var trykt på bagsiden af indkaldelsen, blev herefter gennemgået. 

Der blev spurgt til, hvordan man kommer frem til samlet pakkepris. Der blev hertil svaret, at 

kontingentet, der for 2018 er på ca. 250,00 kroner fastsættes af bestyrelsen, medens pakkepriserne 

fastsættes af Stofa. 

Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet, der herefter blev erklæret godkendt. 

Kim Søndergaard gennemgik herefter budgettet for 2018, der også fremgår af indkaldelsens bagside. 

Det er lagt tæt op ad budgettet for 2017.  

Kolding Net´s forhandlinger med Stofa gav en ekstra million, der skal videregives til medlemmerne, 

hvilket betyder at vi for 2018 ikke skal betale kontingent til Kolding Net.. Fordelingen bliver foretaget 

på baggrund af medlemsantal i de enkelte foreninger. 

Der var ingen indvendinger mod budgettet, som herefter blev godkendt. 

Ad 5. Indkomne forslag, der vedrører  vedtægterne. Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 6. Almindelige forslag, det ikke kan henføres til vedtægterne. Der var ikke indkommet forslag 

Ad 7. Præsentation af nye medlemmer. De enkelte medlemmer præsenterede sig med navn, hvilken 

forening de repræsenterer og hvad deres job er i bestyrelsen. Jørgen Steiner, der er nyvalgt, blev budt 

velkommen. 

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorerne Holger Nielsen og Søren Rasmussen blev 

genvalgt og det samme blev revisorsuppleant Per Høj Nielsen. 

Ad 9. Eventuelt 

Der blev efterlyst norske kanaler. Lars Akselsen udtalte, at i henhold til programoversigten skulle den 

lille og mellempakken have såvel den norske kanal 1 som 2. Det krævede muligvis en ny søgning. 

Hvis man lejer/køber en box kan man tilkøbe de kanaler, man ønsker. 

Da der ikke var flere spørgsmål under eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden, samt takkede 

bestyrelsen for det arbejde der var lagt i at bringe en aftale med Stofa i hus. Han gav herefter ordet til 

formanden for en afsluttende bemærkning. 

Formanden takkede for fremmødet og ønskede alle en god tur hjem. 

 


