
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2012 PÅ BREDEHUS 

Sted: Hotel Bredehus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 22. februar 2012 kl. 19:30. 

Der var fremmødt 31 personer ud over bestyrelsen. 

Fra bestyrelsen var fremmødt Tage Majgaard, Preben Hauge, Jes Brogaard og Peer Grønnerup. Der var afbud fra 
Dorthe Sørensen. 

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT. 

Jøren Houmøller blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (mindst to uger 
før generalforsamlingens afholdelse). 

 

2. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR TIL GODKENDELSE SAMT 
PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR. 

Formand Tage Majgaard fremlagde beretningen for 2011 herunder: 
- Kanalafstemning 
- Hjemmeside 
- EPG 
- Sydenergi 
- TV2 samt omlægning af det digitale net 
- Serviceaftale med Dansk Kabel TV 
- Valg af ny kanaludbyder og mulighederne i fremtiden (ASOM-net) 

Se årsberetningen 2012 på foreningens hjemmeside www.balle-bredsten.dk 

 

3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR TIL GODKENDELSE. 

Regnskabet for 2011 blev gennemgået og godkendt.  

I den forbindelsen blev der stillet spørgsmål vedrørende de stigende udgifter til el. Årsagen til stigninger er både de 

stigende elpriser samt at foreningen har fået skiftet komponenter i elinstallation. 

  



4. EVENTUELLE FORSLAG. 

4.1. Forslag om ændring af vedtægter 

Fra bestyrelse var der fremsat forslag om ændring af vedtægerne, herunder: 

 

§ 4 – Kontingent 

1) Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. hustand til dækning af omkostningerne ved foreningens 

drift og vedligeholdelse. 

Foreslået ændret til: 

 

1) Der opkræves hos medlemmerne et kontingent pr. hustand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og 

vedligeholdelse. 

 

Bestyrelse har et ønske om at kunne opkræve kontingent kvartalsvis eller månedligt, f.eks. hvis et medlem ønsker det 

eller det er nødvendigt i forbindelse med restance og lignende. 

§ 4 – Kontingent 

3) Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår. 

Forslået ændret til: 

3) Kontingentet fastsættes af bestyrelsen med udgangspunkt i programafgifter. 

Med den nuværende formulering kan kontingentet først fastsættes i slutningen af februar måned på 

generalforsamlingen til opkrævning den 10. april. 

Det betyder, at der opstår problemer med opkrævning af kontingent for de første fire-fem  måneder hos medlemmer, 

der fraflytter området. 

Samtidig kan udlejere ikke varsle kontingentstigninger overfor lejere, hvilket skal ske med tre måneders varsel. 

Udlejere er derfor altid mindst et halvt år bagud med stigninger i kontingent. 

Bestyrelsen modtager normalt oplysninger om kontingentstigninger i efteråret og vil derfor kunne varsle udlejere om 

stigningen, ligesom kontingentopkrævning kan udsendes i starten af året, så det bedre kommer til at dække det år, 

hvor prisen er gældende. 

§ 10 – Afholdelse 

4. e) Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår 

Som følge af vedtagelse af ændringsforslag til § 4.3 foreslået ændret til: 

4. e) Gennemgang af budget til orientering. 

§ 16 – Regnskab og økonomi 

1) Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes 

kontingentet af generalforsamlingen. 

Som følge af vedtagelse af ændringsforslag til § 4.3 foreslås det at følgende udgår: 

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen. 



Der blev i forbindelse med ovenstående forslag afholdt afstemning omkring godkendelse af forslaget. 18 stemte for og 

4 imod. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige afstemning om 

vedtægtsændringerne. 

 

4.2. Forslag om kanalafstemning 

Der var fremsat forslag om afholdelse af en kanalafstemning. Som følge af de aktuelle forhandlinger om ny 

kanalleverandør er kanalafstemningen på nuværende tidspunkt sat i bero. Vælger foreningen ASOM-net som 

kommende kanaludbyder vil foreningen automatisk indgå i ASOM-nets kanalafstemninger som afholdes hvert 2. år. 

5. BEHANDLING AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET LØBENDE 

REGNSKABSÅR. 

Budgettet for 2012 blev fremlagt af Tage Majgaard. I den forbindelse blev der fremlagt forslag om at sænke prisen pr. 

pakke med 100,- i forhold til de i budgettet fremsatte pakkepriser. 

Følgende pakkepriser blev fremlagt: 

Pakke 1 – 1.000,- (oprindeligt budgetteret til 1.100) 

Pakke 2 – 2.925,- (oprindeligt budgetteret til 3.025) 

Pakke 3 – 3.815,- (oprindeligt budgetteret til 3.915) 

Budgettet blev på generalforsamlingen godkendt af medlemmerne. 1 stemte blankt, resten stemte for. 

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESMEDLEMMER. 

På valg til bestyrelsen var Tage Majgaard (genvalgt med 28 stemmer), Preben Hauge (genvalgt med 29 stemmer), Jes 

Brogaard (ikke genvalgt, 12 stemmer). 

Nyt medlem i bestyrelse blev Stefan Hauge (23 stemmer). 

Valgt til bestyrelsessuppleanter blev Jes Brogaard (1. suppleant) og Lotte Dahl (2. suppleant). 

 

7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER. 

På valg til revisor var Lone Wøbbe og Bethine Gregersen. Begge blev genvalgt. 

Valgt til revisorsuppleant blev Poul-Erik Karlskov. 

 

8. EVENTUELT. 

Under eventuelt blev der drøftet følgende: 

- Fremlæggelse af internetpriser hos ASOM-net. Her blev de aktuelle priser for Vejen antenneforening 
fremlagt. 

- Ønsker om at der til næste generalforsamling vil blive serveret ostemad 



- Ønske om flere radiokanaler 
- Spørgsmål vedr. antal HD kanaler hos ASOM-net. Her blev der refereret til det aktuelle udbud hos Vejen 

antenneforening. 
- Spørgsmål om foreningen planlægger at ændre i antallet af pakker hvilket på nuværende tidspunkt ikke er 

aktuelt. 
- Ønske om større gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde. Blandt andet gennem mere information på 

foreningens hjemmeside. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil i højere grad informere når der er 
aktuelt og relevant information vedr. bestyrelsens arbejde. 

 

Dato: 

 

 

_______________________________________  _________________________________________ 

Jørgen Houmøller, Dirigent   Peer Grønnerup 

 

 


