
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 27. FEBRUAR 2013 

Sted: Bredsten Håndværkerhus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 27. februar 2013 kl. 19:00. 

Der var fremmødt 29 personer ud over bestyrelsen. 

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

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT. 

Henrik Jørgensen 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 2012 herunder: 
- Beslutning og begrundelse af valg af ASOM-net og skift af samarbejdspartner på TV og internet. 
- Foreningen fortsætter som en fri forening i samarbejde med ASOM-net. På nuværende tidspunkt har ASOM-net 
14.000 medlemmer. 
- Bestyrelsens tillid til ASOM-net som leverandør af TV/Internet. 
- Kanalafstemningen blev gennemført og har betydet flere kanaler. 
- Planerne om lavere priser fra 2015. 
- Information om overgangen til ASOM og de udfordringer det medførte i form af problemer med visse tv-kanaler 
- Information om vigtigheden af at husinstallationerne er tætte. 
- Skift af internetleverandør er forløbet tilfredsstillende. 
- Planer om investeringerne i fremtiden. 
- Beslutningen om at lejere kan få direkte medlemskab af foreningen. Opkrævninger vil derfor blive sendt direkte til 
lejerne. 

I forbindelse med beretningen blev der rejst et spørgsmål om hastighederne. Der bliver her kompenseret for de 
manglende hastigheder. 

Der blev rejst spørgsmål om status på nuværende tidspunkt. Her blev der igen nævnt behovet for tætte signaler. 

Der blev fremlagt ønske om i højere grad at hjemmesiden indeholder oplysninger om driftsstatus og aktuelle fejl, 
nyheder i bestyrelsen etc. 

Der blev samtidig fremlagt ønske om at hjemmesiden fået et debatforum hvor medlemmerne kan skrive ind. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Se hele årsberetningen 2012 på foreningens hjemmeside www.balle-
bredsten.dk. 

http://www.balle-bredsten.dk/
http://www.balle-bredsten.dk/


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

Regnskabet for 2012 blev gennemgået af Tage Majgaard. 

Regnskabet for 2012 blev enstemmigt godkendt.  

 

4. EVENTUELLE FORSLAG. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

5. GENNEMGANG AF BUDGET TIL ORIENTERING. 

Formand Tage Majgaard gennemgik budgettet og orienterede om at generalforsamlingen efter gennemgangen vil 

blive bedt om at godkende dette. 

Budgettet blev på generalforsamlingen enstemmigt godkendt af medlemmerne. 

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER. 

På valg til bestyrelsen var Peer Grønnerup og Dorte Sørensen. Begge ønskede genvalg og begge blev enstemmigt 

genvalgt. 

Valgt til bestyrelsessuppleanter blev Peter Thomsen (1. suppleant) og genvalgt Lotte Dahl (2. suppleant). 

Bestyrelsen består således af Tage Majgaard, Preben Hauge, Dorte Sørensen (genvalgt),  Jes Brogaard og Peer 

Grønnerup (genvalgt). 

 

7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER. 

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

Valgt til revisorsuppleant blev Poul-Erik Karlskov.  

 

  



8. EVENTUELT. 

Der blev ikke drøftet emner under eventuelt.  

 

Dato: 

 

 

______________________________________ 

Peer Grønnerup, Sekretær 

 

 


