
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26. FEBRUAR 2014 

Sted: Bredsten Håndværkerhus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 25. februar 2015 kl. 19:00. 

Der var fremmødt 15 personer ud over bestyrelsen. 

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

 

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. Her blev der fortalt om foreningens aftale med ASOM-net herunder 

bestyrelsens opfattelse af samarbejdet.  

Bestyrelsen er godt tilfreds med samarbejdet med ASOM og generelt opleves der høj stabilitet. 

Formanden informerede omkring kommende tilbud omkring frit-valg, samt at web-tv umiddelbart ikke vil blive udbudt 

af foreningen da teknologien allerede nu muliggør web-tv via folks egen installation. 

Medlemsantallet i foreningen er stabilt. Der er en minimal tilbagegang i antallet af tv-kunder mens antallet af internet-

kunder er stigende. 

Formanden informerede kort om den økonomiske situation og at foreningen har været nød til at hæve pakkepriserne i 

2015.  

Situationen omkring fejl og udfald på tv-signalet er generelt godt. Vi har dog stadig enkelte sager omkring udfald. 

Servicebesøg har dog vist at det oftest er i medlemmernes egen installation problemet er. 

Formanden informerede kort omkring den igangværende anlægsrenovation og information omkring kommende 

internethastigheder.  

  



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

Regnskabet for 2014 blev gennemgået af Tage Majgaard. 

Regnskabet for 2014 blev enstemmigt godkendt.  

 

4. EVENTUELLE FORSLAG. 

Der var ikke modtaget forslag til dagsorden. 

 

5. GENNEMGANG AF BUDGET TIL ORIENTERING. 

Formand Tage Majgaard gennemgik budgettet for 2015. 

Der blev kort snakket om evt. indtægt til foreningen ifm. frit-valg. Priserne er pt. ikke forhandlet på plads hvilket også 

gør sig gældende for den endelige aftale med ASOM-net. 

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER. 

På valg til bestyrelsen var Dorte Sørensen og Peer Grønnerup. Begge 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 ytret ønske om at informere hyppigere på hjemmesiden omkring drift. 

 

Dato: 

______________________________________ 

Peer Grønnerup, Sekretær 


