Langeskov Antennelaug
Kærsangervænget 61,
5550 Langeskov
Tlf. 4116 4024
Langeskov den 1. april 2019

Til

Medlemmerne

Referat af ordinær generalforsamling, mandag den 25. marts 2019 kl. 1900 i daginstitutionen
”Mælkevejen”, Grønvangen 32, 5550 Langeskov.
Der var 34 tilstede, incl. bestyrelsen. Endvidere deltog Tom Andersen fra Stofa.
Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden, jfr. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
John Kristensen (modtager genvalg)
Bruno Nielsen (modtager genvalg).
Martin Danielsen (modtager genvalg).
6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
1. suppleant (Lars Andreasen modtager genvalg).
2. suppleant (Tonny Christensen modtager genvalg).
7. Valg af revisorer.
På valg er:
Jan Pedersen (modtager genvalg)
Knud Dyssemark (modtager genvalg).
8. Valg af revisorsuppleanter.
På valg er:
Gunner Jørgensen (modtager genvalg)
Kai Nielsen (modtager genvalg).
9. Eventuelt.

Formand John Kristensen bød velkommen og så frem til en god generalforsamling med en god
og sober debat.
Ad pkt. 1.
Bestyrelsen foreslog Kai Nielsen som dirigent.
Da ikke andre kandiderede til jobbet, blev Kai Nielsen valgt.
Han takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i
henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Han gennemgik kort dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.

Ad pkt. 2.
Formanden fremlagde sin beretning for det forgangne år.
Der henvises til formandens beretning på hjemmesiden.
Dirigenten takkede for beretningen og overlod den herefter til debat.
Medlem spurgte til aftalen om den gratis tilgang til TV2/Play.
Tom Andersen, Stofa redegjorde herfor og nævnte i denne forbindelse, at der er 3 versioner af
TV2/Play.
Medlem ønskede oplyst hvor stor en medlemsafgang der har været i Langeskov Antennelaug,
efter Energi Fyn er begyndt at udrulle fiber i området.
Da tilslutningen til fiber i flere områder er over 50 %, kan man således udlede, at der har været
en medlemsafgang på samme procentsats.
Formanden oplyste, at der i perioden fra den 1/1-18 til 1/2- 19 har været en afgang på 130
medlemmer.
Det er naturligt, at der i begyndelsen af udrulningen af fiber, vil være en medlemsafgang, men
der kan ikke sættes lighedstegn mellem tilslutningen til fiber og afgang af medlemmer også
fordi medlemmerne gør brug af flere forskellige tilbud fra Stofa, bl.a. køber ca. 76 % af
foreningens medlemmer også internet fra Stofa.
Arne Bjerrum nævnte, at man kun hæfter for fiber i 6 måneder og kan derefter vende tilbage til
LA.
Tom Andersen oplyste, at der pr. januar 2019 er 903 der modtager internet, 81 bredbånd only og
124 på den gratis bærelinie.
Medlem ønskede oplyst, om man kan være medlem af Langeskov Antennelaug, uden at
modtage signal, en slags passiv medlemskab.
Formanden svarede umiddelbart nej, men oplyste samtidig, at det ikke er en problematik der har
været drøftet i bestyrelsen endnu.
Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, blev beretningen sat til afstemning og vedtaget.
Ad pkt. 3.
Kasserer Linda Bjerrum gennemgik det reviderede årsregnskab for 2018 og nævnte i denne
forbindelse, at hun har haft et godt samarbejde med revisorerne for at få synliggjort anvendelsen
af den indbetalte medlemskontingent.
Der henvises til årsregnskabet på hjemmesiden.
Dirigenten satte herefter regnskabet til debat.
Medlem foreslog, at Antennelaugets formue bør investeres for derved at skaffe sig et afkast af
en relativ betydelig formue.
Formanden erkendte, at det efterhånden er umuligt at få et afkast af en formue i et pengeinstitut,
specielt hvis formuen tilhører en forening, medmindre formuen investeres i værdipapirer.
Bestyrelsens politik har hidtil været, at man ikke vil ”gamble” med medlemmernes penge.
Bestyrelsen er imidlertid ikke afvisende over for at undersøge en mulig sikker investering af
formuen.
Efter nogle opklarende spørgsmål, blev regnskabet vedtaget.
Ad pkt. 4.
Formanden oplyste, at der ingen forslag var modtaget til behandling.
Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

Ad pkt. 5.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne John Kristensen, Bruno Nielsen og Martin
Danielsen er på valg, men at de alle modtager genvalg.
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de alle er genvalgt.
Ad pkt. 6.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsessuppleanterne, 1. suppleant Lars Andreasen og 2. suppleant
Tonny Christensen er på valg, men at de begge modtager genvalg.
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de begge er valgt.
Ad pkt. 7.
Dirigenten oplyste, at Jan Pedersen og Knud Dyssemark er på valg, men at de begge modtager
genvalg.
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de begge er genvalgt.
Ad pkt. 8.
Dirigenten oplyste, at Gunner Jørgensen og Kai Nielsen er på valg, men at de begge modtager
genvalg.
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at de begge er genvalgt.
Ad pkt. 9.
Dirigenten oplyste, at under dette punkt kan alt af interesse for vores Antennelaug diskuteres,
men intet vedtages.
Dirigenten gav herefter ordet til Tom Andersen fra Stofa som gav en orientering om den dårlige
lydkvalitet, der havde været under udsendelsen af X-faktor i fredags.
Årsagen var, at TV 2 begyndte at sende i et nyt system (AC3), som skal understøtte og forbedre
lyden og det var koderen hertil på TV2, der gav problemer.
Medlem ønskede oplyst, hvorfor man får et brugt modem, når man skal have et nyt. Medlemmet
har været udsat for at modtage 3 defekte modems.
Tom oplyste indledningsvis, at det selvfølgelig kan ske, at der er fejl på et modem, men at det er
usædvanligt at modtage 3 modems med fejl.
Tom oplyste, at et modem der kommer retur, men som stadig er fuldt opdateret, vil blive brugt
igen, men ikke før det er blevet kontrolleret for eventuelle fejl.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, hvorfor han nedlagde sit hverv og
takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden for afslutning.
Formanden takkede alle for en god dialog og takkede Tom fra Stofa for besvarelse af de mange
tekniske spørgsmål og rettede sluttelig en tak til dirigenten for sin gode måde at lede
generalforsamlingen på.
Han ønskede alle en god tur hjem.

Bruno Nielsen
Sekretær/referent

