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Til Medlemmerne  
 
   

    
 
Referat af ordinær generalforsamling, mandag den 21. september 2020 kl. 1900 i 
daginstitutionen ”Mælkevejen”, Grønvangen 32, 5550 Langeskov. 
 
 
Der var 11 tilstede, incl. Bestyrelsen. Endvidere deltog Tom Andersen fra Stofa. 
Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden, jfr. Love & Vedtægter: 
 
 
1.  Valg af dirigent. 
2.  Formandens beretning. 
3.  Regnskab. 
4.  Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent, samt budgettet for indeværende  

Drifts-år. 
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 
Dennis Pallisgaard (modtager genvalg) 
Linda Bjerrum (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 kunne konstatere, at aldrig har så få været til stede 
til en generalforsamling i Langeskov Antennelaug. 
Han rettede en velkomst til Tom Andersen fra Stofa, som under eventuelt vil svare på spørgsmål 
af teknisk karakter. 
Generalforsamlingen skal jfr. Love og Vedtægter afholdes inden udgangen af marts måned, men 
på grund af den omfattende Corona-smitte og myndighedernes anbefalinger på dette tidspunkt, 
valgte bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen og han var glad for, at det nu endelig 
lykkedes at få afholdt den ordinære generalforsamling. 
 
 



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 Love & Vedtægter og dermed beslutningsdygtig. 
Han gennemgik kort dagsordenen og gav herefter ordet til formanden. 
 
 
Ad pkt. 2. 
Formanden fremlagde sin beretning, som denne gang omhandlede en længere periode, ca. 18 
måneder, på grund af udsættelsen. 
 
Der henvises til formandens beretning på hjemmesiden. 
 
Dirigenten takkede for beretningen og overlod den herefter til debat. 
 
Medlem havde spørgsmål af teknisk karakter. 
Dirigenten henviste medlemmet til at stille spørgsmålet under eventuelt, som også formanden 
havde nævnt i sin indledning af beretningen. 
 
Dirigenten havde selv en bemærkning til beretningen om opgraderingen til giganet, hvorunder 
FM signalet blev nedlagt. Dirigenten nævnte i denne forbindelse, at informationen om 
nedlæggelsen af FM signalet havde været mangelfuld. 
Formanden redegjorde herfor og nævnte i denne forbindelse, at medlemmerne stadig kan 
afhente gratis stueantenner til modtagelse af FM. 
 
Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, blev beretningen sat til afstemning og vedtaget. 
 
 
Ad pkt. 3. 
På grund af kassererens forfald gennemgik formanden det reviderede årsregnskab for 2019 og 
redegjorde i denne forbindelse for den regnskabstekniske forskel der er ved punkterne; 
”Markedsførings bidrag” og ”Program-afgift” fra 2018-2019. 
 
Der henvises til årsregnskabet på hjemmesiden. 
 
Dirigenten satte herefter regnskabet til debat. 
 
Medlem roste foreningen og er godt tilfreds med det produkt han modtager, men mente, at alene 
administrationen af foreningen er et meget stort beløb, ca. kr. 150.000,00. 
 
Formanden redegjorde herfor og efter et par 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. 
 
Formanden gennemgik budgettet for indeværende drifts år (2020), hvilket blev vedtaget. 
 
 
Ad pkt. 5. 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Dennis Pallisgaard og Linda Bjerrum 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. 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. 
 
Medlem oplyste, at han har en TV boks, som ind i mellem får udfald og pludselig vil starte 
forfra. 
Tom Andersen, Stofa redegjorde for de tekniske muligheder der kan ligge til grund herfor, bl.a. 
hvis boksens opdateringsperioder falder sammen med tidspunktet, hvor man vil se TV. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til Tom Andersen fra Stofa for en generel orientering om status og 
kommende teknologi m.v. 
Tom Andersen oplyste, at 80 % af Stofas kunder er fra foreningsejede anlæg. 
Han orienterede om ”SuperWifi”, som er inkluderet i serviceaftalen, hvor Stofa på 
fjernovervågningen kan konstatere, såfremt der et sted er ved at opstå udfordringer. 
Han orienterede om ”SafeSurf”, som leveres til alle der har internet, hvilket sparer kunderne for 
selv at skulle investere i sikkerhed. 
Han oplyste, at de har konstateret, at det vigtigste for kunderne er, at der er stabilitet, både hvad 
angår de modtagne signaler og prisudviklingen. 
Han nævnte, at DisneyXD lukker på pakke 3, men pladsen overtages af TV2 SportX, så det kan 
ske uden kanalsøgning.  
 
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 
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 


