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Generalforsamling for Fællesantenneforeningen for Mariesminde-Området 
   

Referat fra generalforsamlingen 18.5.2021. Generalforsamlingen skulle have været afholdt inden 

udgangen af marts, men på grund af corona epidemien, var det nødvendigt at udskyde den til nu. 

Foruden bestyrelsen var Gordy Strømdahl og Søren Rasmussen mødt. 

Ad 1 på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden, Lars Akselsen foreslog Gordy Strømdahl, der 

enstemmigt valgtes.  Dirigenten takkede for valget og gav ordet til formanden for  

Ad 2 aflæggelse af beretning. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Det var ikke 

tilfældet og beretningen blev godkendt. 

Ad 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer Kim Søndergård gennemgik regnskabet, der 

var fremsendt sammen med indkaldelsen.  

Drift/anlæg viste et beløb på 40.829. Det skyldes, at der i forbindelse med etableringen af Doxis 3.1 

var fundet defekte kabler, der blev udskiftet. Vi får ingen kreditnota på beløbet, men bliver 

kompenseret i forbindelse med andet arbejde. Det giver os et mindre underskud på regnskabet. Alt i alt 

er regnskabet fint. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Da det ikke var tilfældet, blev dette godkendt. 

Ad 4 Forelæggelse af budget til godkendelse. Budgettet blev gennemgået af kassereren. Det var som 

regnskabet fremsendt med indkaldelsen.  

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til budgettet. Da dette ikke var tilfældet, blev det godkendt. 

Ad 5 Indkomne forslag. Der var ingen forslag til behandling. 

Ad 6 Almindelige forslag. Kaj Wahlquist ønskede at vide, hvorledes foreningens formue på ca. 

500.000 skal anvendes. Lars Akselsen svarede, at det ikke var tanken, at den skulle anvendes, men at 

det er en buffer som bl.a. skulle anvendes til udskiftning af defekte kabler eller anden reparationer.  

Der blev spurgt, om ikke det vart bedre at have en kassekredit. Kim Søndergaard svarede hertil at 

banker holder igen med at udstede kassekreditter, specielt til foreninger med svingende antal 

medlemmer.  

Gordy Strømdahl spurgte, hvad tanken var, hvis vi nedlagde foreningen. Der blev svaret, at vi 

nedlægger ikke foreningen, men at det kunne tænkes, at vi fusionerer med en af de andre selvstændige 

foreninger. 

Ad 7 Valg til bestyrelsen. På valg er formand og sekretær. Begge var villige til genvalg og da der ikke 

var andre forslag, blev begge genvalgt. 

Ad 8 Valg a bestyrelses suppleanter. Jan Paulin Schmidt og Jørgen Steiner genvalgtes. 

Ad 9 Valg af 2 revisorer. De nuværende revisorer Søren Rasmussen og Anni Bergendorff blev 

genvalgt. 
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Ad 10 Valg af revisorsuppleant. Per Nielsen genvalgtes. 

Ad 11 Eventuelt. Der var ingen spørgsmål til dette emne så dirigenten takkede for god ro og orden og 

gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 

Formanden takkede for fremmødet og konkluderede, at fremmødet måtte betyde, at medlemmerne er 

tilfredse med den måde foreningen bliver ledet. 

Generalforsamlingen blev afsluttet.  

 

 


