
Generalforsamling
Balle-Bredsten Antenneforening

Tirsdag den 22. februar 2022
Kl. 19:00



1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse, samt planer for det 

kommende år

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag

5. Gennemgang af budget til orientering

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Efter tur afgår Preben Hauge, Jens Ulrich Kiilstofte og Kurt Jelling Pedersen. 

Alle modtager genvalg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

DAGSORDEN



Bestyrelsen foreslår Peder Thomsen som dirigent.

Generalforsamlingen blev annonceret i Egtved Posten,  

onsdag den 2. februar 2022 samt på facebook og 

foreningens hjemmeside den 4. februar 2022. 

Datoen for generalforsamlingen blev endvidere varslet i 

foreningens nyhedsbrev samt på foreningens 

hjemmeside i december 2021.

1. VALG AF DIRIGENT



2. Årsberetning 2021
samt planer for 2022 



Året i bestyrelsen 2021

2021 var, som så meget andet var det, et anderledes år. Februar bød på foreningens første virtuelle generalforsamling hvor Peder Thomsen 

og Peer Grønnerup begge blev genvalgt til bestyrelsen. 

Hen over året har bestyrelsen på de afholdte bestyrelsesmøder primært arbejdet med opgradering af vores internethastigheder, diskuteret 

muligheder for fremtidig markedsføring samt arbejdet med muligheden for i 2022 at kunne tilbyde vores medlemmer gigabit hastigheder. 

I september deltog vi på ASOMs årlige repræsentantskabsmøde hvor fokus under dialogmøderne specielt var på markedsføring og udvikling 

af samt tilbud omkring nye produkter. 

I december udsendte vi også vores første nyhedsbrev pr. mail til de medlemmer som vi har mailadresse på. 

Nyhedsbrevet indeholdt information omkring WebTV, nye internethastigheder, ViaPlay Total, udvidelse af trådløs dækning samt vedr. 

pakkepriser og ændring i priser på TV2 Play.

December bød på den relativt nye tradition: Kort bestyrelsesmøde med rengøring i antennehuset.

2. ÅRSBERETNING 2021 OG PLANER FOR 2022



2. ÅRSBERETNING 2021 OG PLANER FOR 2022



Planer for 2022

• Fokus på markedsføring og kommunikation

• Investering i foreningens net og opgradering ift. at vi i 2022 kan tilbyde vores medlemmer gigabit hastigheder

Generel status på foreningen

Balle-Bredsten Antenneforening er fortsat en sund forening. Vi ser dog fortsat en negativ tendens i medlemstallene hvilket er noget vi har 

stor fokus på at få vendt – og som minimum stabiliseret.

Vi føler i bestyrelsen at vi står godt rustet til fremtiden igennem vores medlemskab i ASOM hvor vi igen i 2021 har haft et godt

samarbejde. Det samme gælder for vores samarbejdspartner på den tekniske infrastruktur og service, KK Partner.

Balle-Bredsten Antenneforening kommer ud af 2021 med et tilfredsstillende årsregnskab der byder på et pænt overskud. 

Vi kan glæde os over at foreningen fortsat udvikles og vi har mulighed og budget til også at fortsætte opgraderingen af vores net i 

fremtiden. Herunder arbejdet med at tilbyde gigabit hastigheder i løbet af 2022.

Tak til den samlede bestyrelse herunder revisorer og suppleanter for et godt samarbejde i 2021. 

2. ÅRSBERETNING 2021 OG PLANER FOR 2022



3. Regnskab



Økonomiske nøgletal for regnskabet 2021 i tusinde kroner:

Bestyrelsen er tilfredse med regnskabet. Indtægter følger budgettet for 

2021 mens væsentlig lavere udgifter til driften af antennenettet er den 

primære årsag til årets resultat. 

Regnskabet er godkendt af foreningens interne revisorer.

Regnskabet er tilgængelig for download på foreningens hjemmeside 

(www.bbanet.dk)

3. REGNSKAB

Indtægter 2.402 tkr.

Udgifter 2.240 tkr.

Overskud 162 tkr.

BUDGET 2021



3. REGNSKAB



3. REGNSKAB



4. Eventuelle forslag



Ingen indkomne forslag til behandling.

Eventuelle spørgsmål kan rejses under punkt 8. Eventuelt.

4. EVENTUELLE FORSLAG



Jens Ulrich: 14

Preben: 16

Michael: 11

Kurt: 7

PÅ VALG



5. Budget til orientering



Bestyrelsen fastholder uændret kontingentet på kr. 56,25 pr. måned.

Budgettet er tilgængelig for download på foreningens hjemmeside (www.bbanet.dk)

5. BUDGET TIL ORIENTERING



6. Valg af bestyrelse og 
bestyrelsessuppleanter 



Efter tur afgår Preben Hauge, Jens Ulrich Kiilstofte og Kurt Jelling Pedersen. 

Alle modtager genvalg.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter i 2021 var:

1. suppleant: Henrik Jørgensen

2. suppleant: Henrik Krogh

Der skal vælges:

- 3 bestyrelsesmedlemmer

- 2 suppleanter (en 1. suppleant og en 2. suppleant)

6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 



7. Valg af revisorer og 
revisorsuppleant



På valg til revisor er Lone Wøbbe og Lene Poulsen. Begge modtager genvalg.

Der skal samtidig vælges 1 revisorsuppleant.

Revisorer såvel som revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Der blev ikke fundet en revisorsuppleant på generalforsamlingen 2021.

7. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANTER



8. Eventuelt



Ordet er frit…

8. EVENTUELT



TAK FOR I AFTEN


