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Referat af generalforsamling den 05. marts 2013. 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og kunne konstatere at der var i alt 9 

stemmeberettigede heraf 0 fuldmagter 

 

Formanden gik herefter over til 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent 

 

Til dirigent valgtes; Anni Adsbøl Reimann   
Stemmetællere: frafaldes 

Referent: Steen Frobenius. 

Formanden gav herefter ordet til dirigenten. 

Dirigenten kunne konstatere at forsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

Pkt. 2 Formandens beretning 

 

Formanden fortalte at foreningen nu tæller 670 medlemmer   

 

Årsberetning 2012 

Formanden fortalte om et roligt år uden de store ting, dog blev medieforliget fremhævet der betyder 

at ordninger med tilslutningspligt via lokalplaner skal ophæves inden 2015.  

Vi fik også ny kontakt person i Stofa, og samtidig blev Stofa købt af Syd Energi, hvilke muligheder 

det kan give vil fremtiden vise. Anlægget fungerer stabilt og af de større udfald lå fejlen i 

overgravet fiberkabel andre steder i landet. 

Der var en løbende debat om punkter i beretningen, og da der ikke var flere bemærkninger, blev 

beretning sat til afstemning.  

Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 3 regnskab 

 

Kassereren gav ordet til formanden til fremlæggelse. 

Formanden oplyste at revisor havde godkendt regnskabet for 2012,  

 

Regnskabet udviser et overskud der hovedsagelig hviler på et variabelt markedsføringsbidrag fra 

Stofa. 

Regnskabet blev sat til afstemning.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4. Indkomne forslag. 

Forslag fra medlemmerne:  

Ingen indkomne 

 

Forslag fra bestyrelsen:    

Bestyrelsen fremsatte forslag til at medlemmer der melder sig ud kan betale et mindre bidrag, som 

sikrer at de senere kan tilsluttes igen på et senere tidspunkt uden at der igen skal betales 

tilslutningsafgift. Bestyrelsen foreslår at dette beløb er på 150 kr om året. 

Forslaget enstemmigt vedtaget 
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Pkt. 5 Budget 2013. 

Formanden gennemgik budgettet.   Indstillet til uændret kontingent.  

Budget og takstblad vedtaget enstemmigt   

 

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen. 

Der var 3 kandidater på valg. 

Steen Frobenius, Kenneth Urup, Henrik Debel. Der var ingen modkandidater.  

Ovenstående enstemmigt valgt. 

  

Pkt. 7. valg af 2 suppleanter 

1. Suppleant:  Anni Adsbøl Reimann genvalgt 

2. Suppleant:  Frafaldes 

 

Pkt. 8 valg af revisor 

Ramsø Revision: Enstemmigt valgt.  

Revisorsuppleant. Udgår da det er et firma der er valgt til revisionen 

 

Pkt. 9 valg af administrator 

FDA blev valgt enstemmigt 

 

Pkt. 10 eventuelt 

Der var spørgsmål vedrørende udmeldelse af antenneforeningen fra lejerboligerne. Vi leverer 

antennesignal til Roskilde boligselskab og ikke til de enkelte lejere. Roskilde boligselskab er 

forpligtet til at sikre mulighed for modtagelse af TV/Radio til sine lejere og har valgt at indgå 

kollektiv leveringsaftale med Vibyantenne. 

Så lejeboligerne kan kun udmeldes ved at leveringsaftalen med Vibyantenne opsiges kollektivt, 

men det blev samtidig understreget at det er Vibyantenne der ejer kablerne i jorden, så det vil 

betyde nye kabler til berørte områder. 

  

Der var spørgsmål om det på et tidspunkt ville være muligt at selv vælge de kanaler man ville se 

/betale for helt frit.   

Der kan ikke siges noget generelt, men folketinget ser meget gerne at markedet selv finder ud af 

dette, men er ellers parat til at lovgive, teknisk er det muligt at levere kanaler enkeltvis, men 

grundpakken vil nok bestå også fremover. 
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