
Antenneforeningen TOLVEREN 

Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2017 

 Jørn Larsen bød velkommen. 

Der deltog 23 personer, foruden bestyrelsen.  Endvidere deltog Palle Jensen fra STOFA. 

1. Valg af dirigent 

Mogens Kristensen blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og spurgte, om der var indsigelser mod generalforsamlingens lovlige indvarsling.   
Der var ingen indsigelser. Herefter spurgte dirigenten, om der var indsigelser mod dagsordenen. Der var heller 
ingen indsigelser her. Der var heller ingen indsigelser mod, at Palle Jensen overværer generalforsamlingen. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 Jørn Larsen aflagde beretning: 

På ASIK delegeretmøde blev det besluttet, at hver forening skulle udpege 2 personer samt 1 

suppleant til at deltage et arbejdsudvalg da kontrakten med Stofa udløber d. 31/12- 2017. Vi valgte, 
at sende Svend Åge Krogh og Jørn Larsen og Kurt Strømgaard som suppleant, vi har deltaget i 11 aften 

møder hvor forskelligere udbydere kom med et oplæg, vi blev i udvalget enige om at hyre 2 
personer, Jørgen Kristensen og Karsten Skjøt som tidligere har været ansat i Stofa, men nu har 
startet eget rådgivnings firma, som skulle holde møde med de forskellige bestyrelser for høre om 
deres holdning til fremtidens krav til udbyderne, de skulle så samskrive de forskellige meninger og 
ønsker til ASIK forhandler. 

Vi blev pålagt at underskrive en fortroligheds erklæring, så ingen kunne påvirke de igangværende 
forhandlinger, derfor kan jeg desværre ikke sige mere, det håber jeg i har forståelse for. 

Vi forventer at udbyderne har meldt tilbage d. 31/3-2017. 

På delegeremødet havde ASIK bestyrelse fremlagt et indkomment forslag til § 5, så 

antenneforeninger kan udmelde sig af ASIK med 3 måned varsel, i stedet for 2 år, hvis der er nogen der 

ikke kan acceptere den nye udbyder, det blev vedtaget med 28 for og ingen imod. 

AFIK havde indsendt et forslag til § 4,som gik ud på, at foreningerne kunne hente delegerede uden 

for bestyrelserne, det blev nedstemt med 13 for og 15 imod. 

Den 4 januar blev der foretaget en kanalomlægning og selvfølgelig har det været et problem for nogle, 
men Svend Åge har vejledt og hjulpet rigtig mange, så tak for det Sv. Åge. 

Bestyrelsen har i gangsat et servise eftersyn af hele anlægget samt udskiftning af et par skabe som er i 

dårlig stand, det er ca. 3 år siden vi sidst har fået lavet et grundigt eftersyn, så vi hele tiden er på 
forkant med vores anlæg. 

Jeg har fået en mail fra Carl-Erik Madsen fra AFIK om en snak om et eventuelt samarbejde, samt en 
fusion, jeg meddelte Carl-Erik, at tiden ikke er til det på nuværende tidspunkt, da vi ikke ved, hvad 
der sker med udbudsrunden. 

På generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget, at medlemmerne skulle have en rabat på 50 
kr. pr, kvartal i 2017, bestyrelsen har besluttet at forhøje det til 100 kr. pr. kvartal som vi håber på, at 
medlemmerne vil bakke op om. 

Hermed fremlægges beretningen til debat og forhåbentlig vedtagelse. 

Beretning slut 

Der var et spørgsmål om der kan forventes en stigning i kontingentet på måske 300 kr. pr kvartal i 2018. 
Bestyrelsen forventer ikke nogen væsentlige merudgifter i 2018, der er således ikke planer om en sådan 
stigning. 

Beretningen blev godkendt – ingen stemte imod. 

 



3. Aflæggelse af regnskab. 

Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med indvarslingen. 

Der var spørgsmål til den mindre end budgetterede udgift til møder og generalforsamling. 

Dette skyldes, at der ved en forglemmelse ikke er betalt for lokaleleje i 2016 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Budgettet for 2017 blev gennemgået og blev 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: Svend Aage Krogh og Kurt Rasmussen 

Begge blev genvalgt for 2 år. 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

Valgt blev 

Ole Kokborg som 1. suppleant, og Mogens Kristensen som 2. suppleant 

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Valgt blev 

Lene Dam og Flemming Toldshøj. 

 

9. Eventuelt. 

Palle Jensen fik ordet og ville gerne svare på spørgsmål fra salen - anbefalede samtidig STOFA som fremtidig 
leverandør. 

TV pakkerne er ikke på vej ud, men der arbejdes løbende med en forbedring. 

Reklamerne midt i filmene blev diskuteret, vi må leve med dette. 

Kan man vælge at få f.eks. Kun 4 kanaler? det kan man godt, så skal man have et kort fra Stofa til sit TV. 



Kan der trækkes TV signaler ud til sommerhuset ved Vesterhavet, ja der skal være internetforbindelse, så kan man 
få det over VEB TV. Kontakt kundeservice for nærmere vejledning. 

Jørn Larsen afsluttede generalforsamlingen med at takke Palle Jensen for sin deltagelse og takkede forsamlingen 
for god ro og orden. 

 

 

Dirigent: Mogens Kristensen                                      Referent: Holger Agerskov 


