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Referat af den ordinære generalforsamling den 8. marts 2016 for Viby antenne . 
 
Formanden bød velkommen til fremmødte og kunne konstatere at der var  i alt 8 stemmeberettiget 
heraf 0 fuldmagter  
 
Formanden gik herefter over til  
 
Pkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 Til Dirigent valgtes: Ingen af fremmødte meldte sig. Bestyrelsen tiltrådte  
Stemmetæller : frafaldes 
Referent : Steen Frobenius  
Dirigenten, som kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt indkaldelse offentliggjort 8/1 2016 
 
Pkt. 2. Formandens beretning. 
 
Afholdt 5 møder i 2015, primært omkring økonomi og ombygninger 
Der har været 3 tiltag i 2015, ombygning af anlæg omkring Lunden med fiber, etablering af internet 
med 300 Mbit og mulighed for bredbånd uden TV-pakke. 
Ombygning med fiber forventes fortsat i 2016 
 
Beretningen blev sat til afstemning 
Beretning blev godkendt 
 
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab. 
 
Kassereren gav ordet til formanden til fremlæggelse 
Der blev givet forklaring på forskellen mellem budgetteret underskud og faktisk underskud, som 
primært skyldes merindtægt, samt at da det stadig var nyt med refusion fra Stofa var der budgetteret 
forsigtigt med indtægt, men det har vist sig at Stofa yder et større tilskud en forventet til 
medlemmer med pakke 2. 
 
Revisor har godkendt og påtegnet regnskabet for 2015 
Regnskabet Blev sat til afstemning  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt  
 
 
Pkt. 4. Indkomne forslag 
           Ingen 
 
Pkt. 5.  Budget 2016 
           Formanden gennemgik det udsendte Budgetforslagforslag, og redegjorde for enkelte af 
posterne, der blev særlig fremhævet et afsat udgiftsbeløb på 375.000 kr, som dækker over etablering 
af fiber til opdeling af anlægget i området omkring Bodsbjerghaven og Gl. Viby 
 
          Budgettet enstemmigt godkendt            
 
Pkt 6. valg af medlemmer til bestyrelsen 
 Der var 3 kandidater på valg.  .  
John Farre, Allan Wiinholdt,   Claus Christensen    Ingen modkandidater. 
Ovenstående enstemmigt valgt . 
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Pkt. 7. valg af suppleanter 
           Flemming Larsen fra Valmueengen 26   blev valgt 
 
Pkt. 8 Valg af revisor 
Ramsø Revision: enstemmigt valgt  
Revisorsuppleant: Udgår da det er et firma der er valgt til  revision 
 

 
 

Pkt. 9 Valg af administrator 
           Administrator: Stofa valgt. 
 
Pkt. 10 Eventuelt 
              
Orientering om at GF i 2017 flyttes til ultimo marts af hensyn til revisor 
 
Generalforsamling slut kl 19.23                                     
 
 
 
 
Referent     dirigent 
Steen Frobenius    Bestyrelsen                                                                                                                                                


