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   Roskilde den 21. oktober 2012 
 
 
 
 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 
i Antenneforeningen Trekanten 

 

 

 

Tirsdag den 13. november 2012 kl. 19:00 
i Æblehavens Beboerhus, Æblehaven 82 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent Carit Pedersen 
2. Valg af referent(er) Tine Bjørn 
3. Valg af stemmetællere Jane Petersen og Miriam Modim 

 
4. Ny administrationsaftale for Antenneforeningen Trekanten. 
5. Medlemskab for mastadressen Parkvej 1-5 

(tidligere Roskilde Fondens Kollegium) 
6. Information fra Stofa om nye tiltag vedrørende vores internet. 

 
7. Eventuelt 

 
Bilag til punkter på dagsorden udsendes 1.november 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten 

 
 
 

 
 
 



Generalformsamling er lovligt indkaldt pr. 21/10-2012  
 
4 – Administrationsaftale, gået godt med regnskab gennem FDA. 
Der har været styr på det.  
FDA har reduceret i personalet, Bente som har administreret vores 
regnskab, blev afskediget. 
Efterfølgende har der været meget rod i vores regnskab, hvilket har 
været utilfredsstillende for os. 
Vi foreslår at vi overgår til at Bente Hansen administrerer vores 

regnskab. Bente går selvstændigt pr. 1. december 2012.  
Prisoverslag fra Bente Hansen BE-Regnskab ApS vil være ca. 7000,- 
kr. billigere end hos FDA. Der kan komme uforudsete udgifter samt 
ad hoc opgaver. 
 
Jesper Svensson, Fælledgårdene – giver FDA juridisk bistand. Vi er 
medlem af FDA men administrations aftalen overgår til BE-
Regnskab.  
 

For: Alle – ny administrater er godkendt – opsigelsen er godkendt. 
Imod: 0 
 
5. Medlemskab af mastadressen Boligselskabet ser gerne at de nye 
familieboliger bliver medlem af Antenneforeningen Trekanten. 
Det er blevet foreslået at Roskilde Fondens Kollegium medlemskab 
sættes i bero. 
Herefter konverteres de samlet. 
 
Jane Petersen – korsgårdene, bliver beløbet det samme?? Ja, 

copydan ……. Priserne varierer afhængig af pris på kabler. 
 
Jesper Svensson – Fælledgårdene, …………. 
 
En afdeling der vil være med i Antenneforening Trekanten skal 
betale et indskud som vurderes af en syns- og skønsmand.  
 
Imod – 0 
For – alle 
 

 
 
 



6. Information fra Stofa  
Klaus Sune Andersen Key Account Manager,  
Torben Wydojnik Service Chef. 
 
Klaus informerer om hvad der er sket og hvad der kommer til at 
ske. Det sidste års tid har ikke været det sjoveste/nemmeste. 
Oplevet to store fiberovergravninger, ved Køge og Lillebæltsbroen. 
 
Oppe tid på ca. 99 % dog Æblehaven ca. 70 %.  

 
Vi sammensætter selv vores grundpakke. DR laver om på deres 
kanaler, så der kommer DR1 DR2 og DR3 samt 2 Ramasjang 
kanaler. 
 
Family mix pakker:  
 
ERFA gruppen og stofa har besluttet de nye ændringer i tv 
pakkerne. 

 
Viasat har sat prisen meget op på tv3+ derfor flyttes den fra pakke 
2 til pakke 3 for at pakke 2 ikke skal stige. 
 
Bolignet:  
 
Family plus aftalen blev nedstemt i maj måned. Stofa bringer det 
op igen da alle vil komme til at spare penge og få et bedre produkt. 
 
Tanke eksperiement, hvad bliver løsningen hvis vi ikke siger ja til 

family plus aftalen. STOFA KAN IKKE GIVE ET SVAR PÅ DETTE. 
 
Jesper Svensson – er Stofa blevet solgt?? Stofa har fået et tilbud 
fra Syd Energi, har sagt ja til tilbud hvis det bliver godkendt. SE vil 
gerne udvikle STOFA.  
Sagen ligger hos konkurrence myndighederne, afventer 
godkendelse. 
Handlen vil ikke komme til betyde noget for eksisterende kunder.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


