
Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området 
 
Dato: 14. februar 2001 
Kl. 19:30 
Sted: Kantinen på Stryhn Leverpostej A/S, Vestre Kirkevej 
 
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter 
 
Tilstede var 14 medlemmer 
 
a. Valg af dirigent 
b. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år 
c. Fremlæggelse af revideret regnskab 
d. Indkomne forslag 

Forslag fra sidste generalforsamling: 
Forslaget var anskaffelse af omsættere til 2 tv kanaler (TV2 Zulu og TV Danmark 1) og en radiokanal 
DR klassik. 
Udover dette forslag overført fra sidste generalforsamling, var der ikke indkommet nye forslag. 

  
e. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2001. 
f.  Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant 
    ( på valg er Thomas Baunsgaard og suppleant Jørgen Thomsen, som begge er villige til genvalg ) 
g. Valg af revisor ( ny revisor skal vælges, da den nuværende Malthe Petersen er flyttet ) 
h. Eventuelt. 
  
Ad. a 
Jørgen Thomsen blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
Ad. b 
Beretningen blev fremlagt og indeholdt bl.a.: 

- Redegørelse omkring forholdet til højskolen og den nye nabo, herunder varsling af mulige ekstraudgifter, hvis 
forhandlingerne og dermed aftalen bryder sammen. 

- Gennemgang af forløbet omkring signalproblemer med deraf følgende dårlig billedkvalitet i Skomagerkrogen og 
den deraf affødte ekstraregning fra Stofa. 

- Arbejdet med nye TV kanaler og en radiokanal jævnfør generalforsamlingsbeslutning. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad. c 
Revideret regnskab blev fremlagt og godkendt. 
  
Ad. d 
Generalforsamlingen besluttede, at fravælge en urafstemning omkring hvorvidt der skal vælges at anskaffe en, to eller 
tre kanaler. Det blev således valgt, at generalforsamlingen selv skulle vælge hvilke og hvor mange kanaler yderligere, 
der skulle vælges.  
Efter en gennemgang af de forslåede kanalers sendeflade og diskussion omkring afstemningsmetoden, nåede man 
følgende beslutning: 
 

- Den fulde pakke, 2 TV kanaler og en radiokanal: Herfor stemte 3 medlemmer 
- TV 2 Zulu og en ny radiokanal  – DR Klassisk: Herfor stemte 8 medlemmer 

 
Herefter ophørte afstemningen, idet der nu var nået simpelt flertal. Dermed blev også en ekstra opkrævning på Kr. 750,- 
pr. medlem besluttet. Der er tale om en engangsbetaling. Der er løbende udgift til Koda, hvilket dog er et meget 
beskedent beløb. 
 
Ad. e 
Budgettet blev fremlagt af kassereren og kr. 1.500 excl. moms i kontingent blev godkendt, som består af  kontingent kr. 
750,- + ekstra opkrævning til indkøb af 2 nye kanaler kr. 750,- i alt kr. 1.500,- 
 
Ad. f 
Thomas Baunsgaard(kasserer) og Jørgen Thomsen( suppleant ) blev begge genvalgt. 
 
Ad. g 
Som revisor valgtes Kai Herold, Kirsebærhaven 14. 
 
Ad. h Eventuelt 
Udnyttelse af nye digitale muligheder blev debatteret. Søren fortalte om mulighederne og ville gerne undersøge sagen 
konkret til næste generalforsamling. 
 
Signalproblemer blev vendt igen og en opfordring til, at hver enkelt husstand undersøger at myrerne ikke fylder deres 
stander med grus. Det kan ødelægge signal og elektronik i stander. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden kl. 21:15 


