
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25. FEBRUAR 2016 

Sted: Bredsten Håndværkerhus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 25. februar 2016 kl. 19:00. 

Der var fremmødt 28 personer ud over bestyrelsen. 

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

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT. 

Peer Grønnerup 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. 

Tage fremlagde året der er gået i foreningen.  

Herunder konkurrencesituationen fra andre leverandører på TV-signal, fibernet, on-demand tjenester m.m. 

Formanden fremlagde planerne om at tilbyde TV2 Play til foreningens medlemmer til en billigere pris en TV2 udbyder 

løsningen til. 

Samtidig blev der orienteret om status for Frit Valg som på tidspunktet for generalforsamlingen blot mangler endelig 

indgåelse af indløsningsaftale med NETS/Teller. 

Formanden fremlagde ligeledes den kommende konkurrence fra SydEnergi/Stofa som netop har udsendt tilbud til 

flere af foreningens medlemmer. 

Det seneste år har foreningen også etableret en facebook-side og Tage Majgaard opfordrede medlemmerne til at gøre 

brug af denne og komme med ris og ros til bestyrelsen. 

Foreningen har i det forgangne år også skiftet serviceleverandør fra DKTV til KK Partner i Brørup. Sidstnævnte har også 

foretaget gennemgribende renovering af flere ø’ere i foreningens net i det seneste år. 

Formanden orienterede kort om samarbejdet med vores TV/Internet-leverandør ASOMnet. Bestyrelsen er her godt 

tilfredse med samarbejdet og generelt opleves der høj stabilitet og et indtryk af en innovativ samarbejdspartner.  

Formanden informerede kort om den økonomiske situation og at foreningen i 2015 desværre har et større underskud. 

Underskuddet er opstået pga. flere større renoveringer grundet kabelbrud og gamle installationer i flere øer. 



Efter formandens beretning blev der diskuteret priser på konkurrenter som Stofa, Yousee og Boxer. 

Der blev udtrykt ønske om at referater blev opdateret på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter 

generalforsamlingen. 

 

3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR SAMT GODKENDELSE AF REGNSKABET 

Regnskabet for 2015 blev gennemgået af Tage Majgaard. 

Økonomiske nøgletal for regnskabet 2015: 

Indtægter: 2.288.683 

Udgifter: 2.578.787 

Underskud: 290.104 

Regnskabet for 2015 blev enstemmigt godkendt.  

Regnskab samt budget kan ses på foreningens hjemmeside primo marts 2016. 

 

4. EVENTUELLE FORSLAG. 

Der var ikke modtaget forslag til dagsorden. 

 

5. GENNEMGANG AF BUDGET TIL ORIENTERING. 

Formand Tage Majgaard gennemgik budgettet for 2016. 

Tage gennemgik kort udfordringer med forhandlingerne på tv-signal som stiger i pris og vil blive ved med at stige 

fremad. 

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER. 

På valg til bestyrelsen var Preben Hauge, Jes Brogaard og Tage Majgaard. Alle ønsker genvalg og blev enstemmigt 

genvalgt. 

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

Bestyrelsen består således af Tage Majgaard, Preben Hauge, Dorte Sørensen, Jes Brogaard og Peer Grønnerup. 

 

  



7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER. 

På valg til revisor var Lone Wøbbe som blev genvalgt. Bethine Gregersen ønskede ikke genvalg. I stedet er indtrådt 

Lene Poulsen, Anton Berntsensvej 5. 

Valgt til revisorsuppleant blev Erik Jensen.  

 

8. EVENTUELT. 

Der blev diskuteret signalkvalitet på og der blev orienteret om at TV2 er kopieret til endnu en kanal på det digitale net 
(kanal 30). 

Der blev information fra 2 medlemmer at EPG ikke stemmer ved optagelse af udsendelser.  

Der blev udtrykt ønske om at hjemmesiden opdateres så den nederste bjælke ikke står fast og fylder det meste af 
skærmen. 

 

Dato: 

______________________________________ 

Peer Grønnerup, Sekretær 


