
                                                                                                                                                     Munkebo 19/3-2019 

 

                Årsberetning 2018 Munkebo Antennelaug. 
                                    Ved formand John Sølvberg Jørgensen. 

 
 

I løbet af året har vi haft 6 møder inklusive generalforsamling, som vi havde 20/3-2018. 

 

 

1. møde var den 20/2-18 hos formanden hvor vi snakkede om løst og fast. Vi fast lagde datoen for 

generalforsamlingen, og snakkede om at vi skal have lavet en serviceaftale omkring vores klimaanlæg i vores hus ved 

masten. Stofa havde inviteret os til en golf dag i maj. 

Claus Thor Kassere fremlagde regnskab for 2017 som manglede at blive godkendt af vores revisorer. 

Alle var mødt. 

 

 

2. møde var generalforsamlingen. 

 

 

3. møde var den 22/5-2018 hos formanden. Her konstituerede vi os og Keld trådte ud af bestyrelsen, Hans Larsen blev 

valgt på generalforsamlingen, og han trådte ind her. 

Igen snakkede vi om løst of fast. Vi havde denne gang en sag kørende ned på fjordvej ved det gamle pizzeria, fordi at 

de ville bygge et nyt hus og vores kabel lå på grunden så det skulle flyttes. 

Vi ønskede god sommer. 

Alle var mødt. 

 

 

4. møde var den 25/9-18 hos formanden. Sagen på fjordvej var afsluttet. Michael trådte ud af bestyrelsen denne dag, 

han er flyttet op i den anden ende af byen. I stedet for Michael trådte Claus Laasby ind i bestyrelsen.  

Alle var mødt både den gamle og nye medlem. 

 

 

5. møde var den 6/11-18 hos formanden. Her var Tom Andersen fra Stofa også med, vi underskrev Low Pay aftalen og 

Tom fremlagde en plan for udvikling og fornyelse af vores anlæg og det holder vi møde om den 4/12-18. 

Alle var mødt. 

 

 

6. møde var den 6/12-18 hos formanden. Snakkede vi om den nye allonge med Stofa og den var flydt med fejl så vi 

bad om en nye og mere korrekt allonge. 

Vi ønskede god jul og godt nytår til hinanden. 

 

 

Ellers forløb året stille og roligt, ikke meget aktivitet. 

 

 

Formanden  

John Sølvberg Jørgensen. 

 

 



 

 


