
Virtuel Generalforsamling i
Balle-Bredsten Antenneforening

Onsdag den 24. februar 
Kl. 19:00



BESTYRELSEN

INDEN VI STARTER

• Mute venligst din mikrofon

• Ved spørgsmål bedes mand anvende ”Raise Hand”-funktionen

• Stil gerne spørgsmål eller kom med kommentarer i chatten

VELKOMMEN

Formand

Peer Grønnerup
Steen Blicher Vej 101

Næstformand

Preben Hauge
Mølletoften 11

Bestyrelsesmedlem

Peder Thomsen
Vejlevej 18A

Bestyrelsesmedlem

Kurt J. Petersen
Vejlevej 10

Bestyrelsesmedlem

Jens Ulrich Kiilstofte
Vestervang 13

Ræk hånden opChatfunktion Husk at mute jeres mikrofoner



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. Budget til orientering

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

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Efter tur afgår Peder Thomsen og Peer Grønnerup. Begge modtager genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

DAGSORDEN



Bestyrelsen foreslår bestyrelsesmedlem Jens Ulrich Kiilstofte som dirigent.

Generalforsamlingen blev annonceret i Egtved Posten onsdag den 27. januar 2021 samt på facebook og 

bbanet.dk den 30. januar 2021. 

1. VALG AF DIRIGENT



Året i bestyrelsen 2020

Generalforsamlingen i februar blev et farvel til Tage Majgaard efter 18 år som formand og 20 år som medlem af bestyrelsen. Samtidig 

blev det også et farvel til Jes Brogaard som efter 8 år i bestyrelsen ikke blev genvalgt. Istedet kunne vi sige velkommen til hele 2 nye 

bestyrelsesmedlemmer i form af Casper Christensen og Jens Ulrich Kiilstofte.

Den nye bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamligen således: 

Peer Grønnerup (Formand), Preben Hauge (Næstformand), Peder Thomsen, Jens Ulrich Kiilstofte  Casper Christensen 

(Bestyrelsesmedlemmer)

Oprydning og arbejde ved antennehuset

Foråret bød, trods Coronas ankomst, på en tiltrængt oprydning i antennehuset og etablering af et mere stabilt underlag ved 

indgangen. 

Nyt bestyrelsesmedlem - Farvel til Casper Christensen og velkommen til Kurt Jelling Petersen

I efteråret fik bestyrelsesmedlem Casper Christensen nyt arbejde og flyttede i den forbindelse med familien til Kolding. 

Kurt Jelling Petersen trådte derfor ind i bestyrelsen som 1. suppleant.

Bestyrelsen ser pr. dags dato således ud:

2. ÅRSBERETNING 2020 OG PLANER FOR 2021

Formand

Peer Grønnerup
Steen Blicher Vej 101

Næstformand

Preben Hauge
Mølletoften 11

Bestyrelsesmedlem

Peder Thomsen
Vejlevej 18A

Bestyrelsesmedlem

Kurt Petersen
Vejlevej 10

Bestyrelsesmedlem

Jens Ulrich Kiilstofte
Vestervang 13



Teknik, net og opgradering

• Udskiftning af kabler på Vejlevej (April 2020)

• Tilslutning af Herman Bangs Vej (nye medlemmer fra oktober 2020)

• Opgradering af CMTS’en (November 2020)

• Nedlukning af FM (Januar 2021)

• Ændring i vilkår for TV2 Play

Generel status på foreningen

Balle-Bredsten Antenneforening er fortsat en sund forening og vi har i 2020 holdt et tilfredsstillende og stabilt medlemsantal – primært takket være nye tilslutninger på Herman Bangs Vej.

Gennem samarbejdet med ASOM har vi i 2020 introduceret ViaPlay i alle vores pakker samt WebTV igennem Playmaker app’en. 

2020 har igen budt på et godt samarbejde med ASOM og vi har ved flere lejligheder kunnet udnytte fordelen ved at indgå i samarbejdet med de andre selvstændige antenneforeninger. Blandt andet har 

samarbejdet med ASOM været medvirkende til at vi har kunnet indgå i puljekøb af Cisco udstyr for på den måde at spare omkostninger til serviceaftaler og opgraderingen af vores CMTS er også sket 

med hjælp fra ASOM. Samtidig nyder vi godt af den service som vores kundeservice i ASOM yder vores medlemmer. 

Endelig betyder samarbejdet med ASOM også at vi, indtil videre, fortsat kan tilbyde Discovery Networks kanaler i vores pakker og Frit Valg.

I 2020 har vi også fortsat og styrket det gode samarbejde med KK Partner som vores servicepartner. 

Igen i år kommer Balle-Bredsten Antenneforening ud med et tilfredsstillende regnskab, på trods af et mindre underskud. 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.

2. ÅRSBERETNING 2020 OG PLANER FOR 2021
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Foreningens planer for 2021

• God og kompetent behandling fra vores kundeservice er fortsat et fokusområde.

• Priserne er stadig en faktor og vi vil i bestyrelsen arbejde for at sikre at vi fremover ikke får så markante prisstigninger som det er set i år.

• Udskiftning af gamle modems (EPC3010, EPC3925, EPC3928)

• Fortsat opgradring af foreningens net og båndbredde

• Opgradering af hastighederne på foreningens internet

• Styrke samarbejdet med ASOM

• Udstykning på Ballevej

• Fokus på hvordan vi får markedsført foreningen bedst muligt ift. tilflyttere/nybyggere.

Tak til den samlede bestyrelse herunder revisorer og suppleanter for et godt samarbejde i 2020. 

2. ÅRSBERETNING 2020 OG PLANER FOR 2021



Regnskabet er tilgængelig for download i chatten via indsat link.

Årsregnskab 2020 BBA.pdf

Økonomiske nøgletal for regnskabet 2020 i tusinde kroner:

Indtægter: 2.232 tkr. 

Udgifter: 2.359 tkr.

Underskud: 126 tkr.

Reelt er der et underskud på ca. 26 tkr. da der er afskrevet 100 tkr. på foreningens anlæg.

Bestyrelsen er tilfredse med regnskabet og regnskabet er godkendt af foreningens interne revisorere.

3. REGNSKAB



3. REGNSKAB



3. REGNSKAB



Ingen indkomne forslag til behandling.

Eventuelle spørgsmål kan rejses under punkt 8. Eventuelt.

4. EVENTUELLE FORSLAG



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

Budgettet er tilgængelig for download i chatten via indsat link.

5. BUDGET TIL ORIENTERING



Efter tur afgår Peder Thomsen og Peer Grønnerup. Begge modtager genvalg.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter i 2020 var:

1. suppleant: Kurt Jelling Petersen (indtrådt i bestyrelsen 2020)

2. suppleant: Jens Overgaard

Der skal vælges:

- 2 bestyrelsesmedlemmer

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

6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 



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

Der skal samtidig vælges 1 revisor suppleant.

Revisorer såvel som revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

7. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANTER



Ordet er frit – benyt venligst funktionen ”Raise Hand” hvorefter dirigenten vil styre rækkefølgen.

Har man ikke mulighed for at stille spørgsmål mundligt er man velkommen til at skrive sit spørgsmål i chatten. 

8. EVENTUELT

Ræk hånden opChatfunktion



TAK FOR I AFTEN


