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Fællesantenneforeningen for Mariesminde-området 

  

Referat af ordinær generalforsamling torsdag, den 18.juni 2020.  

 

Mødt var foruden bestyrelsens 5 medlemmer 5 medlemmer af antenneforeningen. 

Formanden, Lars Akselsen, bød velkommen gik til 1. punkt på dagsordenen 

 

Ad 1  Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Gordy Strømdahl. Der var ikke andre forslag og Gordy Strømdahl  blev 

enstemmigt valgt. 

Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, 

idet indkaldelsen var udsendt til samtlige medlemmer den 1.6.20. 

 

Ad 2 Formandens beretning. 

         Beretningen vil sammen med referatet blive lagt ud på hjemmesiden. 

 

         Dirigenten takkede formanden og spurgte om der var spørgsmål til beretningen.  

 

Per Nielsen spurgte, om TV over internettet kunne overføre signalet direkte. Der blev hertil 

svaret, at det kan man ikke. Det er streaming og det skal betales særskilt. Man er stadig 

interesseret i de 3 pakker. 

Jørgen Steiner ville vide, hvor man kunne få en oversigt over indholdet i de 3 pakker. De ligger 

på hjemmesiden, og der har i ugeavisen været en oversigt over indholdet i de 3 pakker. 

Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen spurgte dirigenten, om beretningen kunne 

godkendes. Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3  Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 

Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen. Kim Søndergaard gennemgik dette og 

spurgte om der var poster, man ønskede nærmere forklaring på. 

Klaus Thastum, Lupinparken spurgte ind til posten Porto og Kim forklarede at det var det 

beløb som de unge mennesker fik for at runddele materiale for antenneforeningen og som 

svarer til postvæsnets porto. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 4  Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse 

           Budgettet var ligeledes udsendt sammen med indkaldelsen. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. Det var ikke tilfældet så budgettet blev 

godkendt. 

 

Ad 5  Indkomne forslag, det vedrører vedtægterne. 

Der var ingen imod, at den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i forlængelse af den 

ordinære generalforsamling. 

Der var indkommet 2 forslag, 1 fra bestyrelsen og 1 fra Klaus Thastum, Lupinparken. Begge 

forslag var medsendt indkaldelsen. 

Forslag 1: Kim Søndergaard oplyste, at grunden til dette forslag var, at Sydbank af praktiske 

grunde havde ønsket denne ændring. 

Forslaget blev vedtaget af samtlige fremmødte og vil blive endelig vedtaget på den 

ekstraordinære generalforsamling. 

Forslag 2: Fremsendt af Klaus Thastum, der begrundede det med, at det var for dyrt at have 5 

mand i bestyrelsen, når Stofa har overtaget noget af administrationen. 

           Forslaget blev sendt til afstemning. Der var 1 for og 9 imod og således ikke godkendt. 

 

Ad 6   Almindelige forslag, det ikke vedrører vedtægterne. 
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            Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 7   Valg til bestyrelsen 

Såvel kasserer Kim Søndergaard som næstformand Preben Jensen var villige til genvalg. De 

blev begge genvalgt. 

Jørgen Steiner havde ikke ønsket genvalg. Jørn Viborg blev foreslået og indvalgt med 9 

stemmer for og 1 stemme imod. 

 

Ad 8     Valg af bestyrelsessuppleanter. 

              Foreslået blev Jan Paulin Schmidt og Jørgen Steiner. Begge blev valgt. 

 

Ad 9      Valg af 2 revisorer 

               Søren Rasmussen blev genvalgt. Anni Bergendorff blev nyvalgt. 

 

Ad 10     Valg af revisor suppleant 

                Per Nielsen blev foreslået og indvalgt. 

 

Ad 11     Eventuelt 

Der var noget til dette punkt så dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til 

formanden for afsluttende bemærkninger. 

Formanden takkede Jørgen Steiner for hans arbejde i bestyrelsen. Man gik herefter over til 

den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Således passeret 

 

Dirigent  

Gordy Strømdahl 

 

                 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


