
Antenneforeningen TOLVEREN 

Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2015 

Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte, foruden bestyrelsen.  ( Svend Aage Krogh afbud pga. sygdom) 

Herefter blev dagsordenens punkter behandlet. 

1. Valg af dirigent 

Jørn Larsen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Dirigenten takkede for valget og spurgte, om der var indsigelser mod generalforsamlingens lovlige indvarsling.   
Der var ingen indsigelser. Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen, og spurgte, om der var indsigelser mod 
dagsordenen. Der var heller ingen indsigelser her. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 Formanden orienterede om flg.:  

Det forløbne år har budt på en del spændende ting med møder med AFIK og ASIK. 

AFIK meldte sig på et tidspunkt ud af ASIK på grund af uenighed, men trak senere udmeldingen tilbage.  Det er en 
fordel at stå sammen og være så stor som muligt, når der skal forhandles med programudbydere. 

Oprettelse af et fælles mobiltelefonselskab blev nedstemt, AFIK har dog startet sit eget. 

Hovedaftalen med STOFA udløber i 2016, en arbejdsgruppe arbejder med at finde ud af, hvor vi herefter skal have 
signalerne fra. 

Der var forslag fremme om at slukke de analoge signaler i slutningen af 2014. Flere mente det var et dårligt 
tidpunkt at slukke og foreslog at vente til 2016. Et kompromis blev at slukke i 2015. De analoge signaler optager 
megen plads i forhold til udnyttelsen. DAB signalerne blev også slukket. 

Der har været udfald på TV signalerne det sidste år pga. udbygning af nettet – udbygningen vil pågå endnu et 
stykke tid. 

Fiber ringen udbygges for at klare den forøgede belastning. – Foreningen har pt. ikke behov for at bede 
medlemmerne om større bidrag, der finansieres med formuen. 

Der var en diskution om til- og framelding af enkelte kanaler. 

Et medlem ønsker, at der sendes mere information ud til medlemmerne – dette blev taget til efterretning. 

Prisen på TV pakkerne blev efterlyst ligesom tlf.nr. til bestyrelsesmedlemmerne - dette blev også taget til 
efterretning. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med indvarslingen. 

Efter få opklarende spørgsmål og svar blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag samt uændret tilslutningsbidrag 

Forslaget blev vedtaget. 



 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg til bestyrelse. 

På valg er: Frank Kildsgaard og Svend Aage Krogh 

Svend Aage havde meddelt, at han er villig til genvalg. 

Begge blev genvalgt. 

 

7. Valg af 1 – 2 bestyrelsessuppleanter. 

Robert Stoltz 1. suppleant og Kurt Rasmussen 2. suppleant. 

Begge blev genvalgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Jørgen Poder og Claus Jørgensen 

Begge blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 

Udskiftning af noder pågår. 

En arbejdsgruppe undersøger hvilken udbyder, der skal vælges efter 2016 

TV signal og bredbåndssignal blev drøftet 

Der bliver ingen programafstemning i år pga. den korte tid til programaftalen udløber i 2016 

Udfald og flimmer på TV skærmen kan skyldes dårlig antenneinstallation. 

Navne og telefonnumre til bestyrelsen ønskes fremover påført indvarslingen til generalforsamlingen. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

Dirigent: Jørn Larsen                         Referent: Holger Agerskov 


