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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i SGA 

Afholdt  13.10.2011 

Deltagere:  

Jan Pedersen, Jesper Laursen, Lars Baun Sørensen, Søren Gade og Susanne Mehl,   

Afbud: Tommy Clement Allan Møller-Baumann 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Ingen bemærkninger, godkendt. 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

Der er engageret maler til, at male antennehus. 

Der er lavet aftale med gartner om renholdelse, af området omkring 
antennehuset. 

Der er lavet aftale med TV2 sport om prøvekanal i månederne op til 
generalforsamlingen.  

SGA er udmeldt af FDA pr 31.12.2011. 

Stofa har lovet Strib Grundejer- og Antenneforening de samme betalingsvilkår 

som andre foreninger i forbindelse med de kommende 3 pakker - Det 

vurderes derfor ikke nødvendigt at indgå et samarbejde omkring fællesindkøb 

med Middelfart Antenneforening. 

3. Økonomi: 

 Økonomien er meget stram - kassereren gennemgår på næste 
bestyrelsesmøde, et foreløbigt regnskab for 2011. 

4. Stofa: 

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen, blive stillet forslag om 3 
pakkevalg, i stedet for 2, Stofa har endnu ikke de endelige priser. Stofa 
deltager i næste bestyrelsesmøde – Bestyrelsen støtter flere valgmuligheder. 

Jan og Jesper deltager i møde med Stofa uge 42. 

Prøvekanaler: TV2 Sport: november, december frem til 12. jan 2012 

   6`eren:       november 

   Canal 9:     december frem til 12.jan. 2012  
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5. Generalforsamling: 

Fastsat til, torsdag den 12.1.2012 

6. Eventuelt og næste møde 

Søren og Jan opsiger formelt aftale med Stofa inden udgangen af 2011 for at 
være fritstillet ifm. kommende forhandlinger til 2013 omkring udbyder på tv-
markedet. Dette fremgår af vores kontrakter med Stofa at opsigelsen skal ske 
inden ovennævnte dato. 

Bestyrelsen har drøftet muligheden for et salg af SGA og vil arbejde videre med 
denne tanke i de næste par måneder og fremkomme med et forslag hertil til den 
kommende generalforsamling. Fordele og ulemper overvejes og beskrives 
nærmere inden endelig anbefaling. 

Næste møde: 8.11.2011 kl. 17.30  


