
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2018 

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

Der var fremmødt 8 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 berettede om det første år med Frit Valg som et tilbud i foreningen samt tilvalg af TV2 Play for 

medlemmer med den fulde TV-pakke. 

Formanden berettede om et år med lavere udgifter til drift og et generelt stabilt antennenet.  

Formanden applerede endvidere til at medlemmer med signalproblemer om at tage kontakt vil vores kundeservice 

eller bestyrelse. 

Der blev kort informeret omkring den kommende udstykning i Bredsten (Steen Blicher Vej).Det er som udgangspunkt 

bestyrelsens holding at vi som forening bliver nød til at være en del af denne for fortsat at kunne holde en position 

som den førende levereandør af TV og internet i Balle og Bredsten. 

Formanden informerede om igangværende arbejde omkring WebTV. Status er på nuværende tidspunkt at platformen 

er klar men der forhandles i øjeblikket med CopyDan m.fl. omkring priser. Bestyrelsen tager endelig stilling til 

løsningen når denne kender priser og betingelser for foreningens medlemmer. 

Foreningen har mistet nogle medlemmer siden årsskiftet 2017. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde mere 

målrettet med markedsføring af foreningens tilbud for på den måde at fastholde eksisterende og evt. tilføre nye 

medlemmer. 

Formanden omtalte kort den nye persondatalov og hvad det har af indvirkningen på forenings håndtering af data. 



Der blev informeret om mulighed for køb af access point for bedre trådløs dækning samt kanalomlægning den 1. 

marts.  

Der udsendes informationsbrev fra antenneforeningen omkring kanalomlægningen samt diverse andre informationer i 

løbet af den sidste uge af marts 2018. 

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

Regnskabet for 2017 blev gennemgået af Tage Majgaard. 

Økonomiske nøgletal for regnskabet 2076 i tusinde kroner: 

Indtægter: 2.018 tkr.  

Udgifter: 1.956 tkr. 

Overskud: 62 tkr. 

Regnskabet for 2017 blev enstemmigt godkendt.  

Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside primo marts 2018. 

 

4. EVENTUELLE FORSLAG. 

Bestyrelsen havde stillet forslag om en kontingentforhøjelse fra de nuværende 500 kr. til 600 kr startende fra 2019. 

Kontingentforhøjelse blev vedtaget uden bemærkninger. 

 

5. GENNEMGANG AF BUDGET TIL ORIENTERING. 

Formand Tage Majgaard gennemgik budgettet for 2018 til orientering.  

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER. 

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

genvalgt. 

Genvalgt til bestyrelsessuppleanter blev Peter Thomsen (1. suppleant). 2. suppleant er for det kommende år Rolf 

Jessen. 

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 opfordret fra medlemmerne om mere markedsføring for at vi kan fastholde vores medlemmer og den sunde 
forening i har. Bestyrelsen vil bestræbe sig for at imødekomme dette. 

 

Dato: 22. februar 2018 

______________________________________ 

Peer Grønnerup, Sekretær 


