
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2017 

Sted: Bredsten Håndværkerhus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 22. februar 2017 kl. 19:00. 

Der var fremmødt 19 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. 

Formanden startede ud med en kort information omkrign  renoveringensarbejdet i foreningens net og at denne del 

udgør en betydelige del af foreningens omkostninger. 

Formanden berettede om den seneste mulighed for TV2 Play via en aftale med TV2.  

Endvidere berettede formanden om foreningens nye frit valgs-univers. Herunder baggrunden for de pakkeændringer 

der skete i slutningen af januar. Årsagen til kanalomlægningerne skyldes primært det faktum at vi i foreningen ønsker 

at tilbyde det bredeste udvalg af kanaler hvilket kun var muligt gennem en kanalomlægning. Samtidig holdes priserne 

på de enkelte pakker nede. Konkret er pakke 1 og pakke 2 faldet i pris i 2017 set i forhold til 2016. 

Formanden berettede om slukningen af de analoge kanaler som skete den 2. januar 2017. Årsagen til slukningen er 

begrundet i at pladsen i antennenettet skulle afsættes til det øgede udbud af frit valgs-kanaler. 

Formanden gav en kort opsummering af foreningens aktuelle konkurrencesituation, herunder den kommende 

udstykning på Steen Blicher Vej og de problemstillinger det medfører for foreningen da det fremover er 

antenneforenignen der skal betale for etablering af kabler m.m. i den nye udstykning. 

Formanden berettede om det gode samarbejde med ASOM og vores servicepartner KK Partner. Dog blev udfordringer 

omkring meget sen forhandling af kanaler og priser informeret. Den sene forhandling af priser har ifm. 

kanalomlægning, budget m.m. skabt en del udfordringer for bestyrelsen. 



Der blev informeret omkring foreningens arbejdet hen imod at tilbyde WebTV. Dette er et arbejde der pt. er langt 

fremme og bestyrelsen vil informere medlemmerne så snart der er nyt. 

Formanden informerede om en snartkommende opgradering på samtlige internethastigheder. Opgraderingen vil ikke 

påvirke priserne på foreningens internet. 

Formandens fulde beretning kan læses på foreningens hjemmeside under punktet ”Referater”. 

Formanden takkede til slut bestyrelsen for året der er gået. 

Formandens beretning blev godkendt af 16 fremmødte medlemmer. 1 godkendte ikke og 1 var ikke 

stemmeberettiget. 

Ifm. den efterfølgende debat blev der diskuteret følgende punkter: 

- Skal foreningen etablere og betale for etablering af tilslutninger på evt. ny udstykning 

- Er der en smertegrænse for det minimale antal af medlemmer i foreningen? Her beroligende bestyrelsen 

forsamlingen om at foreningen er sund og rentable og at bestyrelsen derfor ikke anser evt. fremtidig lukning 

for sandsynlig. 

- Generelt ønske om statusbeskeder på drift m.m. direkte på foreningens hjemmeside. Her vil beskeder fra 

foreningens facebook-side i løbet for foråret 2017 blive direkte udstillet på foreningens hjemmeside. 

- Der blev udtrykt kritik af at enkelte medlemmer har været valgt til suppleant-roller uden deres tilsagn. 

Bestyrelsen tager kritikke til efterretning. 

 

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

Regnskabet for 2016 blev gennemgået af Tage Majgaard. 

Økonomiske nøgletal for regnskabet 2016 i tusinde kroner: 

Indtægter: 2.338 tkr.  

Udgifter: 2.361 tkr. 

Underskud: 23 tkr. 

Regnskabet for 2016 blev enstemmigt godkendt.  

Regnskab samt budget kan ses på foreningens hjemmeside primo marts 2017. 

 

4. EVENTUELLE FORSLAG. 

Der var ikke modtaget forslag til dagsorden. 

 

5. GENNEMGANG AF BUDGET TIL ORIENTERING. 

Formand Tage Majgaard gennemgik budgettet for 2017 til orientering.  

 



 

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER. 

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

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

er for det kommende år Kurt Petersen. 

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 og Lene Poulsen. Begge blev genvalgt. 

Allan Boysen blev valgt ind som revisorsupplant. 

 

8. EVENTUELT. 

Der blev udtrykt et ønske om mere information på hjemmesiden da flere medlemmer ikke er på facebook. 
Webmasteren vil arbejde på at alle indlæg fra facebook automatisk blive vist på foreningens hjemmeside. Dette 
forventes løst i foråret 2017. 

Der blev informeret om at kommende ændringer af hastigheder på internet forventes effektueret inden 1. marts 
2017. Yderligere information kommer på foreningens hjemmeside og på facebook. 

Der blev fra et medlem informeret om at Tysk Radio 2 på FM frekvens 102,9 ikke længere fungerer. Bestyrelsen 
fejlmeldte omgående dette til foreningens servicepartner.  

Der blev forespurgt på opgradering til Docsys 3.1. Der er ikke pt. en plan omkring dette da behovet ikke er der og det 
samtidig kræver investering i nyt udstyr. En udgift som bestyrelsen ikke finder nødvendig på nuværende tidspunkt. 

 

Dato: 22. februar 2017 

______________________________________ 

Peer Grønnerup, Sekretær 


