
Munkebo Antennelaug 

Referat fra generalforsamlingen 

 tirsdag den 15. marts 2016 

Bestyrelsen bød velkommen og indstillede Poul Erik Christoffersen til dirigent. Da der ingen modkandidater 

var, blev han valgt. 

Dirigenten oplæste dagsordenen. 

Valg af stemmeudvalg: Preben, Asger, Michael (bestyrelsen) 

Idet formanden ikke var tilstede grundet sygdom, aflagde Claus fra bestyrelsen årsberetningen. 

Årsberetningen kan ses på vores hjemmeside. Der blev herefter stilet en del tekniske spørgsmål, som Tom 

Andersen fra Stofa svarede på og da spørgsmålene forsatte blev de henvist til punktet eventuelt.  

Herefter blev årsberetningen taget til efterretning. 

Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på tkr. 223 efter skat. Balancen udgør tkr. 2.378 

og egenkapitalen tkr. 2.332. 

Kassereren fremlagde herefter budgettet for 2016, som udviser et forventet underskud på tkr. 119. Hvilket 

skyldes en udgift til nye modems til brugere af Munkebo borgernet på skønnet tkr. 250. Det blev godkendt.  

Der var ingen indkomne forslag. 

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, formand Henry Poulsen, Claus Thor Hansen, Keld Pedersen. 

Formanden genopstillede ikke grundet sygdom. Claus og Keld genopstillede og begge blev genvalgt uden 

modkandidater. Til den ledige plads i bestyrelsen indstillede bestyrelsen John Sølvberg Jørgensen, tidligere 

suppleant, og han blev valgt uden modkandidater. 

2 bestyrelsessuppleanter blev valgt. Hans Larsen og Preben Petersen. 

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. 

Her forsatte spørgsmålene fra årsberetningen vedr. tekniske ting, blandt andet trådløst internet, overgang 

til borgernet via Stofa. Tom Andersen fra Stofa gennemgik endvidere nye tiltag fra Stofa, som bliver aktuelle 

i løbet af året. Fritvalgs tv, pakkeløsninger og lignende. Der blev spurgt ind til om vores anlæg kunne holde 

til fremtidens udfordringer. Og med de investeringer som bestyrelsen og Stofa arbejder på i øjeblikket, vil 

det være sikret de næste 5 år.  

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