Langeskov Antennelaug
Kærsangervænget 61,
5550 Langeskov
Tlf. 4116 4024
Langeskov den 7. oktober 2021

Til Medlemmerne

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 29. september 2021 kl. 1900 i
daginstitutionen ”Mælkevejen”, Grønvangen 32, 5550 Langeskov.
Der var 11 tilstede, incl. bestyrelsen.
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
driftsår.
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 ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår revisorsuppleant Gunnar Jørgensen.
8. Valg af revisorsuppleanter.
På valg er:
Kai Nielsen (modtager genvalg).
Nyvalg ?.
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 oplyste, at Tom Andersen fra Stofa, skulle have været til stede, for at svare på spørgsmål af
teknisk karakter, men var blevet forhindret.
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 for det forgangne år.
Der henvises til formandens beretning på hjemmesiden.
Dirigenten takkede for beretningen og overlod den herefter til debat.
Medlem havde spørgsmål til den stigende udgift til minus-renter og nævnte i denne forbindelse
muligheden for at investere noget af formuen i obligationer.
Formanden erkendte, at det er en ærgerlig udgift, men at LA ikke for nuværende har planer om
at investere formuen, idet en investering kan gå begge veje.
Medlem spurgte ind til begrebet, åbne bredbåndsnet.
Formanden oplyste, at Stofa, indtil videre, ikke kører med åbne bredbåndsnet.
Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, blev beretningen sat til afstemning og vedtaget.
Ad pkt. 3.
Kassereren gennemgik det reviderede årsregnskab for 2020.
Der henvises til årsregnskabet på hjemmesiden.
Dirigenten satte herefter regnskabet til debat.
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 også er en følge af den
indgåede aftale med Stofa om, at priserne, pakkepriser, serviceaftale, administrationsaftale og
kontingent, også fastholdes i 2022, som også nævnt i formandsberetningen
Beslutningen blev vedtaget.
Kassereren gennemgik budgettet for indeværende drifts år (2021), hvilket blev vedtaget.
Ad pkt. 5.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne John Kristensen, Bruno Nielsen og Martin
Danielsen er på valg og at de alle modtager genvalg.
Ved valghandlingen vil de der er på valg, blive behandlet enkeltvis.
John Kristensen på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor John er genvalgt.
Bruno nielsen på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor Bruno er genvalgt.
Martin Danielsen på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor Martin er genvalgt.
Ad pkt. 6.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsessuppleanterne, 1. suppleant Lars Andreasen og 2. suppleant
Tonny Christensen er på valg og at de begge modtager genvalg.

Lars Andreasen på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor Lars er genvalgt som 1.
suppleant..
Tonny Christensen på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor Tonny er genvalgt som 2.
suppleant.
Ad pkt. 7.
Dirigenten oplyste, at Jan Pedersen og Knud Dyssemark er på valg.
Jan Pedersen modtager genvalg.
Knud Dyssemark har efter mange år på posten valgt at stoppe, hvorfor han ikke modtager
genvalg.
Jan Pedersen på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor Jan er genvalgt.
Bestyrelsen foreslog den nuværende revisorsuppleant Gunnar Jørgensen, som kandidat.
Da der ingen modkandidater blev foreslået, er Gunnar valgt.
Ad pkt. 8.
Dirigenten oplyste, at han selv, Kai Nielsen er på valg og at han modtager genvalg.
Da Gunnar Jørgensen netop er valgt til revisorposten, skal der findes en ny kandidat.
Arne Lind blev foreslået og han bekræftede, at han modtager valg.
Kai Nielsen på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor Kai er genvalgt.
Arne Lind på valg. Der var ingen modkandidater, hvorfor Arne er valgt.
Ad pkt. 9.
Dirigenten oplyste, at under dette punkt kan alt af interesse for vores Antennelaug diskuteres,
men intet vedtages.
Arne Lind orienterede om gentagne problemer med TV boks, som Stofa’s tekniske support ikke
umiddelbart kunne løse. Først da tekniker fra Stofa kom på besøg, kunne det konstateres, at TV
boksen ikke kan forlige sig med selv indkøbt uoriginalt forlængerkabel.
Han oplyste endvidere, at han har haft nogle udfordringer ved brug af web mail via sin telefon,
når han er i sit sommerhus. Flere gange bliver der pludselig forlangt en ny kode, men kort tid
efter virker det igen på samme kode.
Kai Nielsen oplyste, at han har et spørgsmål til Tom Andersen fra Stofa.
Kai har en Stofa app. som man ved brug af en Cromecast, kan streame TV. Imidlertid har det
vist sig, at der ved nogle kanaler mangler undertekst.
Formanden oplyste, at han vil forelægge problemet for Tom.
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 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

