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Referat af den ordinære generalforsamling den 15.juni 2021 for Vibyantenne. 
 

Formanden bød velkommen til fremmødte, og kunne konstatere at der var i alt 5 stemmeberettigede 

heraf 0 fuldmagter  

 

Formanden gik herefter over til  

 

Pkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Punktet udgik da indholdet blev varetaget af bestyrelsen 

 

Pkt. 2. Formandens beretning. 

Generalforsamlingen i 2020 blev jo aflyst grundet corona, så beretning dækker over 2019 og 2020 

Der er i den periode været afholdt både fysiske møder når tilladt og digitale møder. 

Stofa har i løbet af 2019 og 2020 ombygget foreningens anlæg så der nu kan tilbydes 1.000 Mbit 

forbindelser på internettet. Vi har heldigvis ikke været ramt af de helt store udfald og har haft en 

tilgang af kunder med internet. 

Et tiltag fra Stofas side i 2020 betyder at TV-pakkerne ikke er steget i pris i 2021, hvad der sker 

fremad vides ikke. 

 

Beretning blev godkendt 

 

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab. 

 

Regnskabet for 2019 viser et overskud på ca 90.000 som er bedre end budgetteret, som skyldes at 

vores udgifter til ombygningen blev væsentlig mindre 

Resultatet for 2020 viser et underskud på ca 15.000 hvilket er bedre end budgetteret og skyldes igen 

mindre udgifter til ombygningen, 

 

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt  

 

Pkt. 4. Indkomne forslag 

Ingen 

 

Pkt. 5.  Budget 2021 

Budgettet blev gennemgået og godkendt uden afstemning med et underskud på ca 100 kr 

 

Pkt 6. valg af medlemmer til bestyrelsen 

Grundet corona er valget lidt anderledes da bestyrelsen i 2020 ikke havde valg 

Kenneth Andersen blev valgt for 2 år 

Henrik Debel blev valgt for 2 år 

John Farre blev valgt for 1 år 

Allan Wiinholt blev valgt for 1 år 

Claus Christensen blev valgt for 1 år 

 

Pkt. 7. valg af suppleanter 

ingen 

 

Pkt. 8 Valg af revisor 

Bonet Ringvad fra HR Revision Roskilde 
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Pkt. 9 Valg af administrator 

 Administrator: Stofa valgt. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

              

Ingen punkter  

 

Generalforsamling slut kl 19.25                                     

 

 

 

 

Referent     dirigent 

bestyrelsen     bestyrelsen      

 

 

 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

 

Formand John Farre 

Næstformand Allan Wiinholt 

Kasser Kenneth Andersen 

Medlem Henrik Debel 

Medlem Claus Christensen                                                                                                                                       


