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 tirsdag den 10. marts 2015 

Formanden bød velkommen og bestyrelsen indstillede Poul Erik Christoffersen til dirigent. Da der ingen 

modkandidater var, blev han valgt. 

Dirigenten oplæste dagsordenen. 

Valg af stemmeudvalg: John Jørgensen, Kaj Jørgensen, Michael Hewalo 

Formanden aflagde årsberetningen. Hvorefter der blev stillet spørgsmål til Stofa-event og programdag. 

Herefter blev årsberetningen taget til efterretning. 

Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på tkr. 254 efter skat. Balancen udgør tkr. 2.158 

og egenkapitalen tkr. 2.110. 

Der blev spurgt ind til enkelte poster, såsom kontingentindtægten, idet den var meget lavere. Dette skyldes 

ikke væsentligt færre medlemmer, men at der er ændret på måden hvorpå det opgøres, efter vi har lavet 

administrationsaftale med Stofa. 

Der blev endvidere forespurgt om hvad egenkapitalen skulle anvendes til, og om det kunne benyttes til en 

bedre kvalitet på vores anlæg. Bestyrelsen kunne her oplyse, at man ikke var bevidst om problemer på 

anlægget og at der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan sammen med Stofa. Der vil endvidere blive fulgt 

op på, at nogle medlemmer har problemer med modtagelsen. 

Kassereren fremlagde herefter budgettet for 2016, som udviser et forventet underskud på tkr. 134. Hvilket 

skyldes en vedlighold og forbedringsudgift på tkr. 400, som burde være afholdt i 2014. Det blev godkendt.  

Der var ingen indkomne forslag. 

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, Knud Skafte og Michael Hewalo. Begge blev genvalgt uden 

modkandidater.  

2 bestyrelsessuppleanter blev valgt. John Jørgensen og Marlene Jørgensen. 

2 bilagskontrollanter blev valgt. Preben Petersen og Claus Laasby. 

1 bilagskontrollantsuppleant blev valgt. Poul Erik Christoffersen. 

Herefter overgav dirigenten mødet til punktet eventuelt, hvor intet kan vedtages. 

Formandens beretning menes ikke at være fyldestgørende og det henstilles til at der fremover aflægges en 

bredere beretning med årets gang. Dette tager bestyrelsen til efterretning. 



Problematikken omkring nogle medlemmers problemer med modtagelsen blev igen diskuteret, og det blev 

aftalt, de tilstedeværende som har problemer, giver deres adresse til Knud Skafte. Bestyrelsen vil så tage 

kontakt til Stofa og følge op på, at problemerne bliver løst. Det blev endvidere nævnt, at 

Antenneforeningen og Stofa har ansvaret ind til første stik i huset. Herefter er det husstanden selv, som har 

ansvaret. Det vil sige, at såfremt Stofa bliver kaldt ud og det er husets egne installationer som er defekte, vil 

man modtage en regning for teknikerbesøg. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen var afsluttet. 

 

Bestyrelsen 


