
Viby Sj., den 11. marts 2005

Referat fra Generalforsamlingen i Gl. Viby Antennelav tirsdag den 1. marts 2005

1. Valg af dirigent, stemmetællere samt referent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
9. Valg af administrator
10. Eventuelt

ad 1
Formanden for Gl. Viby Antennelav, John Farre (JF), bød velkommen og udnævnte herefter Mai-
Britt Christensen til referent. Den samlede bestyrelse blev, på de fremmødte medlemmers opfordring, 
valgt som dirigent. Der blev ikke valgt stemmetællere.

De konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at regnskab og budget var 
sendt ud til tiden. 

ad 2.
I sin beretning redegjorde JF for bestyrelsens arbejde i det forløbne år, der bød på mange store 
ændringer:
 Antenneanlægget er blevet renoveret til nutidig standard samtidig med en ombygning til 

returvejssystem. Ændringerne blev foretaget i løbet af maj og juni med relativt få gener for 
medlemmerne. Nogle gener kunne tilskrives fejl hos medlemmerne - en enkelt gang var der 
serviceteknikeren der var synderen

 Der har ikke været mange udfald siden da, men sneen har dog lagt sig i parabolen, så modtagelse 
af signalet har været af en lidt forringet kvalitet. Det lever vi med, da en anordning til opvarmning 
af parabolen koster ca. 20.000,00 kr. 

 Foreningen er udvidet og tæller nu 295 medlemmer, heraf 5 i Gl. Viby og 47 i Tofthøjparken
 I Januar 2005 var Stofa vært ved et introduktionsarrangement til internet/bredbånd. Det har 

foreløbigt resulteret i 44 tilmeldinger, svarende til 15%. Ifølge Stofa er det tilfredsstillende
 Der har i 2004 kun været relativt få problemer med restancer, men ikke desto mindre vil der i 

fremtiden kun blive ændret til stor pakke mod forudbetaling
 Et forslag om at medlemmer skal tvinges til at betale via BS vurderes ikke at være vejen frem.

I 2005 vil der blive arbejdet på at få Dåstrup, Hybenparken og Granparken med i antennelavet. 
Det sker ud fra devisen, at småt ikke altid er godt. Jo flere medlemmer der er, jo flere er der til at 
deles om de faste omkostninger. En udvidelse er dog altid bekostelig, da gravearbejdet er dyrt.

Formandens beretning blev godkendt.

ad 3
Kasserer Steen Frobenius (SF) forelagde regnskabet for 2004.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.



ad 4
Bestyrelsen havde fremsat 3 forslag til behandling på generalforsamlingen. 

1) Forslag om ændring af opkrævningstermin for Pakke 2. Til kvartårlige opkrævninger.
Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer mod 0.

2) Forslag om vedtægtsændringer, jf. det udsendte. 
Forslaget bortfaldt på grund af manglende fremmøde. En ekstraordinær generalforsamling er 
nødvendig for vedtægtsændringen.

3) Forslag om TV Charlie i Pakke 2 (indtil videre)
Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer for - 2 imod og 3 neutrale.

ad 5 
Budgetforslaget, udsendt sammen med dagsordenen, blev fremlagt. 
En stigning i leasingudgiften sker på baggrund om et ønske om etablering af en informationskanal 
samt til af få stereolyd på nogle kanaler. 

Leasingaftalen løber endnu 4½ år. Derefter kan udstyret købes for en nærmere aftalt pris.

Budget, kontingent og takstblad blev sat til afstemning og godkendt. Kontingentet udgør herefter 
839,00 kr. pr. medlem. 

ad 6
Steen Frobenius blev genvalgt for 2 år.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Kenneth Urup Andersen, Vibygårdsvej 5 valgt - ligeledes for 2 år.  
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

ad 7
Claus Christensen, Vibygårdsvej 3 blev valgt som suppleant, dvs. for 1 år. 
Der blev ikke valgt 2. suppleant.

ad 8
Revisor var ikke på valg.
Der var ingen kandidater til revisorsuppleantposten, der herefter står ubesat.

ad 9
FDA blev genvalgt som administrator.

ad 10
Der blev snakket løst og fast om foreningens størrelse, den ideelle størrelse samt hvad en udvidelse 
med Dåstrup ville betyde. Det er svært at sige, hvad den ideelle størrelse er, men som nævnt 
tidligere, er det, i denne sammenhæng ikke en fordel at være en lille forening. I Dåstrup er der 235 
potentielle medlemmer og men gravearbejdet derover vil beløbe sig til ca. 2,5 millioner kroner.

Ramsø Kommune er kontaktet for samarbejde om gravearbejde og informationsteknologi, men vi har 
ikke kommet fået nogen tilbagemelding. I stedet kan det være, at Stofa ser en mulighed i at hjælpe os 
på vej!

Mai-Britt Christensen, referent
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