
BALLE-BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 18. FEBRUAR 2020 

Sted: Bredsten Håndværkerhus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 18. februar 2020 kl. 19:00. 

Der var fremmødt 27 personer ud over bestyrelsen. 

Fra bestyrelsen var fremmødt Tage Majgaard, Preben Hauge, Peder Thomsen, 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 argumenterede for valget af ASOM som TV-leverandør og det faktum at vi, modsat andre udbydere, stadig 

kan tilbyde kanaler fra Discovery Networks, herunder Kanal 4, 5, 6 og 9 samt Eurosport m.fl. 

Herunder fortalte Tage Majgaard omkring samarbejdet med ASOM, vores indflydelse i repræsentantskabet og 

baggrunden for at BBANET valgte ASOM som samarbejdspartner og den dag i dag stadig er glade for samarbejdet. 

Formanden forklarede at bestyrelsen har valgt at lægge kabler ned i den nye udstykning på Herman Bangs Vej. 

Argumentet for dette er at sikre en fortsat sund og voksende forening. Grundet konkurrencen på markedet har 

foreningen også midste medlemmer hvilket kun begrunder behovet for at udvide potentialet for nye medlemmer. 

Formanden fortalte omkring de seneste prisstigninger og baggrunden for disse. Herunder at WebTV og de 

medførende CopyDan-afgifter udgør en betydelig andel.  

Afslutningvis takkede Tage Majgaard bestyrelsen for det forgange år og for de seneste 18 år som formand. Tage  

Derudover blev der fra enkelte medlemmer udtrykt bekymring for foreningen fremtid såfremt priserne fortsat stiger. 

Samtidig udtrykte enkelte medlemmer frustration over de seneste prisstigninger hvilket bestyrelse er forstående 

overfor. 

Det blev afslutningsvis også nævnt at bestyrelsen ser udbud af internet som det primære fremtidige 

forretningsgrundlag.  



Der blev fra et enkelte medlem opfordret til at bestyrelsen så vidt muligt søgte mere indfyldelse i ASOM gennem 

medlemsskab af ASOMs bestyrelse. 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

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

Regnskabet for 2019 blev gennemgået af Tage Majgaard. 

Økonomiske nøgletal for regnskabet 2019 i tusinde kroner: 

Indtægter: 1.918 tkr.  

Udgifter: 1.983 tkr. 

Underskud: 65 tkr. 

Reelt er der et overskud på ca. 35 tkr. Da der er afskrevet 100 tkr. på foreningens anlæg. 

Regnskabet for 2019 blev enstemmigt godkendt.  

Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem primo marts 2020. 

 

4. EVENTUELLE FORSLAG. 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 

 

5. GENNEMGANG AF BUDGET TIL ORIENTERING. 

Formand Tage Majgaard gennemgik hovedpunkter for budgettet 2020 til orientering.  

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER. 

På valg til bestyrelsen var Preben Hauge, Jes Brogaard og Tage Majgaard. Preben Hauge samt Jes Brogaard ønskede 

genvalg. Tage Majgaard ønskede ikke genvalg. 

Jens Ulrich Kiilstofte og Casper Christensen havde inden generalforsamlingen meldt deres kandidatur til bestyrelsen.  

Valget af bestyrelse faldt efterfølgende således ud: 

- Preben Hauge: 29 Stemmer 

- Casper Christensen: 26 stemmer 

- Jens Ulrich Kiilstofte: 24 stemmer 

- Jes Brogaard: 7 stemmer 

- Ugyldig/blank: 3 stemmer 

Bestyrelsen består således af Preben Hauge, Peer Grønnerup, Peder Thomsen, Casper Christensen og Jens Ulrich 

Kiilstofte. 



Kurt Pedersen blev valgt som 1. suppleant mens Jens Overgaard blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen. 

 

 

7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER. 

På valg til revisor var Lone Wøbbe og Lene Poulsen. Begge blev genvalgt. 

8. EVENTUELT. 

Under eventuelt blev der blandt andet drøftet hastigheder på wifi i foreningens modems, regler for udmeldelse samt 
planer ift. evt. kommende udstykninger i Bredsten. 

 

Dato: 18. februar 2020 

______________________________________ 

Peer Grønnerup, Sekretær 


