
  

Munkebo Antennelaug 

Referat fra generalforsamlingen 

 tirsdag den 14. marts 2017 

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

var, blev han valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og oplæste dagsordenen. 

Valg af stemmeudvalg: Preben Petersen, Toma Andersen (Stofa), Michael (bestyrelsen) 

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning og den blev taget til efterretning. Herunder blev et enkelt 

teknisk problem fremsat, men dette henvistes til punktet eventuelt. Årsberetningen kan ses på vores 

hjemmeside.   

Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på tkr. 29 efter skat. Balancen udgør tkr. 2.380 

og egenkapitalen tkr. 2.361. 

Kassereren fremlagde herefter budgettet for 2017, som udviser et forventet overskud på tkr. 57. Budgettet 

blev godkendt.  

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen udbad sig generalforsamlingens mandat til at 

bestyrelsen kan arbejde videre med et forslag om at nedbringe eller i det mindste ikke lade foreningens 

likviditetsbeholdning stige. Bestyrelsen ønsker at pengene kommer tilbage til medlemmer, formentligt som 

nedsat kontingent i en periode. Men da løsningen ikke er kendt for nuværende, ønskede bestyrelsen 

mandat til at arbejde videre med forslaget og gennemføre dette. Det blev vedtaget. 

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, Kasserer Knud Skafte, Michael Hewalo. Begge genopstillede og begge 

blev genvalgt 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. 

Tom Andersen fra Stofa fortalte om problemer med radiosignalerne på P4 og P5, som var af periodisk 

karakter og derfor havde været svære at løse, men dette skulle nu være på plads. Endvidere fortalte han 

om Web-Tv, som er indeholdt i alle abonnementer. Dvs. at vi alle kan se tv på vores smartphones, tv’et i 

sommerhuset eller campingvognen via en Cromecast. Senere vil AppleTv ligeledes kunne gøre det samme. 

Vi har også start forfra, dvs. vi kan se tv en uge bagud, såfremt der ikke er rettigheder der strider imod det. 

Typisk film vil vi ikke kunne se. 



  

Stofa vil inden for kort tid også tilbyde at kontrollere Wi-fi i hjemmet, naturligvis mod et honorar. Men 

køber man produkter til dette hos dem, kan man få hotline-hjælp fra dem. 

Herudover blev der spurgt ind til enkelte pc-problemer med videre, og der blev henvist til Stofa’s helpdesk, 

men derudover ville Tom gerne tage nota med hjem, såfremt folk ønskede det. 

 

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

 

Bestyrelsen 


