
 
 

Hundigegaard Antennelaug 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling 

Tirsdag d. 8. marts 2016 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 

3. Regnskab 
4. Fastsættelse 
5. Valg bestyrelse 

6. Valg revisor 
7. Evt. 

 

 
Ad 1: Henning Christoffersen valgt ved akklamation. Ingen fuldmagter modtaget. Dirigenten 

oplyste, at Tina B. Mejer rettelig var på valg i stedet for Vibeke Sneistrup. Der var ingen 

indsigelse mod denne rettelse. 

Ad 2: Formanden gennemgik den udsendte beretning, med efterfølgende mulighed for 
spørgsmål. 

Sandrøjel 11: Kan man ikke indbetale til et kontonummer i stedet for giro eller PBS? Det kan 
ikke lade sig gøre, da der er valgt en styring af bogholderiet, der kræver de valgte løsninger. 

Kan man ikke sende indkaldelser m.m. via e-mail? Nej vi har kun ca. 140 mail-adresser. 
Gyvelkæden 7: Er kanaler og drift med i prisen? Ja. Vi håber på at få åbnet for rent Internet 
uden TV-pakke så der bliver flere til at betale driftsomkostninger.  

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

Ad 3:  
Kassereren gennemgik regnskabet.  
Ingen spørgsmål. Regnskabet godkendt 

 
Ad 4: Nye priser oplyst. Dirigenten: De forventede nye priser bør oplyses i indkaldelsen. 

Taget til efterretning 
Årøjel 5: Der er en stor stigning til YouSee. Det er fordi YouSee og Verdens TV (tidligere 
koda/copydan) er slået sammen til et tal. Sportsrettigheder hæver også prisen markant. 

Gyvelkæden 13: Kan vi nå de 2,3 mill. i indtægter. Verdens TV linjen er røget ud. Regningen 
på 315.000,- fremvist. Beløbet skal trækkes fra. 

Sløjen 29: Kan man oplyse hvor mange der har hvilke pakker? Tallene pr. d.d oplyst 
Brydeholm: Ejer foreningen noget pc osv.? Nej, vi bruger egne maskiner, men får dækket 
papir. Medlemskartotek/regnskab er et online program, som vi er gået over til i efteråret, og 

som vi snart er færdige med at konvertere til. 
Sandrøjel 11: Hvad med telefongodtgørelse? Det er statens takst. Bestyrelsen arbejder 

ulønnet 
Budget med præciseringer sendes med ud. Budgettet godkendt. 
 

Ad 5: Ingen forslag 
 

Ad 6:  Bjarne Mejer genvalgt ved akklamation 
Allan Puggaard genvalgt ved akklamation 
Tina Birch Mejer genvalgt ved akklamation 

Ole Bjarno Jensen genvalgt ved akklamation 



Ad 7:  Henning Christoffersen valgt til ny revisor, da den hidtidige er ved at fraflytte 
området. 

Mariann Hjertoft genvalgt som revisorsuppleant ved akklamation 
 

Ad 8: Vi er overgået til Foreningsadministrator, et online medlems- og foreningssystem med 
bogføring, der er væsentlig billigere end det nuværende hos FDA. Vi vil også gennemgå 
vedtægterne, der efterhånden har en del år på bagen, så de svarer til de nye tider. Vi håber 

at kunne gå over til to årlige opkrævninger og at vi kan til byde internet alene uden tv 
pakker. Gør endnu engang opmærksom på bland selv, hvor man selv kan vælge sine 

programmer ud over grundpakken til mellem- og fuldpakken. Kræver internet, da man skal 
vælge via YouSees hjemmeside. 
Der er nogle der ikke har fået svar ved skriftlig henvendelse. Ved ikke lige hvad der er sket. 

Normalt modtager vi mails uden problemer vi og svarer. Checker op på hjemmesidens 
mailadresser. 

Nogle kanaler er forsvundet. Der er kommet nogle nye frekvenser der skal indtastes efter 
omlægningen. 
Teknikeren forklarede om den kommende teknik, hvor der kommer en ny standard med 

væsentlig hurtigere Internet, men som samtidig kræver en ombygning af anlægget. 
 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev ophævet. 

 

............................... 

Henning Christoffersen 

dirigent 

................................ 

Torben Brasgaard 

formand 

................................. 

Bjarne Mejer 

referent 

 

 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 
 

Torben Brasgaard formand Dørrøjel 23 56 14 49 81 
Vibeke Sneistrup næstformand Engrøjel 33 43 69 06 35 

Bjarne Mejer sekretær Marholm 72 43 69 08 60 
Allan Puggaard  tekniker Dørrøjel 31 43 90 76 90 
Tina Birch Mejer kasserer Marholm 72 43 69 08 60 

 
  

INDBETALING AF KONTINGENT 
 

1.950 KR. FOR GRUNDPAKKE, 4.150 MELLEMPAKKE OG 5.050 KR. FOR FULD PAKKE 

 
SKAL SKE SENEST DEN 1. april 2016 

 
Såfremt kontingentet ikke indbetales rettidigt vil der blive pålagt et gebyr på kr. 50,- 
Såfremt den nye frist for indbetaling også overskrides, vil der uden yderligere varsel blive 

afbrudt for signalerne og jfr. vedtægterne vil det være en bekostelig affære atter at få 
genåbnet. 

Vi vil stadig opfordre til at man tilmelder kontingentbetalingen til PBS. Antennelauget har PBS 
nr.: 03560074 og Debitor gr. nr. 00001 
 


