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Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten 
Onsdag den 22. maj 2013 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Martin Larsen 
 

2. Valg af referent 
Tine Bjørn 
 

3. Valg af stemmetællere 
Marianne, Æblehaven 
Miriam, Æblehaven 
 

4. Bestyrelsens beretning for den forløbne generalforsamlingsperiode 
(Skriftlig beretning er sendt ud) 
Mundtlig beretning ved Ingrid Klemmensen  
Bestyrelsen arbejder på ny løsning fra andre udbydere, har høj prioritet. 
Vi har kontakt med Dansk Kabel TV, og YouSee er i gang med at lave tilbud. 
Dansk Kabel TV har lang erfaring med bolignet som vores og kan tilbyde bedre og 
langt billigere internet. 
Vi har haft møde med Parknet, en forening på Nørrebro, som kan levere en rigtig 
god og meget billig internetløsning i forhold til vores bolignet. 
ComX, er vi pt. ikke gået videre med. 
Bestyrelsen arbejder på at udvide foreningen. Flere medlemmer vil være en 
fordel økonomisk, og vi vil stå stærkere overfor udbydere. Bestyrelsen ønsker at 
iværksætte opsøgende arbejde i boligafdelinger som kan blive medlem. Vi har 
fået flere henvendelser fra boligafdelinger. 
 

5. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab for 2012 
Ved Bente Hansen, BH Regnskab (Årsregnskab er sendt ud) 
TV2 opkrævning fra 1. juni 2012 men vi kunne først opkræve fra 1. august. 

 
6. Digitalisering af infokanal 

Præsentation ved Carsten Lund fra bestyrelsen. 
Infokanalen udsendes som en del af grundpakken, men kun analogt. 



 

 

Alle modtager grundpakken analogt og digitalt, så alle kan modtage infokanalen, 
men stadig flere ser tv digitalt og skal så slå over på analogt tv for at se 
infokanalen. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at stadig færre ser infokanalen. Derfor er ønsket 
fra bestyrelsens side at infokanalen enten bliver digitaliseret el. helt annulleres. 
Hvis infokanalen skal udsendes sammen med den digitale grundpakke kræver det 
en investering på omkring 55.000 kr. 
1 mod, 4 for og 2 blank. 

 
7. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget for år 2014 

Fremlæggelse ved Bente Hansen, BH Regnskab. 
Forslag til budget for 2014 med digitalisering af infokanal bliver fremlagt. 
Budget enstemmigt vedtaget 
 

8. Vedtægter og vedtægtsændringer 
Præsentation ved Kasper Hegelund fra bestyrelsen. 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er fremsat for at vi kan sige ja til nye 
medlemmer og har nogle retningslinjer. 
 
Forslag 1: 
§2, Stk. 3 Medlemmer kan tilslutte sig hele eller dele af foreningens tilbud. 
Af bilag 1 fremgår hvilke del af foreningens tilbud som et medlem er tilsluttet. 
Forslås ændret til: 
§2, Stk. 3 Medlemmer kan tilslutte sig hele eller dele af foreningens tilbud i det 
omfang kontrakt med udbyder gør dette muligt. 
Af bilag 1 fremgår hvilke del af foreningens tilbud som et medlem er tilsluttet. 
Forslag 1: Enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 2 
§3, Stk. 4 Tilslutningsafgift betales ifølge nærmere aftale. Med udgangspunkt i en 
syns- og skønsmands vurdering af antenneforeningens eksisterende ejendom. 
Tilslutningsomkostninger betales ifølge nærmere aftale. 
 
Tilslutningsomkostninger, herunder evt. ændringer i hovedstation(er) og 
netværk, som nødvendiggøres ved nytilslutninger, betales af pågældende 
medlem. 
Foreslås ændret til: 
§3, Stk. 4 Tilslutningsomkostningen for nye foreningsmedlemmer beregnes som 
en forholdsmæssig andel af foreningens eksisterende ejendom i henhold til aftale 
mellem foreningen og det nye medlem. Foreningens ejendom opgøres som 
foreningens egenkapital ifølge seneste årsregnskab med tillæg af værdien af 



 

 

foreningens hovedstation(er), hvilken værdi opgøres af en uvildig syns- og 
skønsmand umiddelbart forud for optagelsen af medlemmet. 
Omkostninger forbundet med vurderingen betales af det nye foreningsmedlem. 
 
Nødvendige omkostninger forbundet med tilslutningen af det nye medlem, 
herunder omkostninger forbundet med eventuelle ændringer i hovedstation(er) 
og udvidelse af netværk, betales af det nye medlem. En eventuel værdiforøgelse 
af hovedstationen i forbindelse med sådanne nødvendige ændringer skal ikke 
indgå i foranstående vurdering af  
hovedstationens værdi. 
Forslag 2: Enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 3: 
§3, Stk. 5 Betaling sker forud til foreningens administrator og finder sted efter 
dennes anvisning. 
Forslås ændret til: 
§3, Stk. 5 Betaling sker til foreningens administrator og finder sted efter 
bestyrelsens anvisning. 
Forslag 3: Enstemmigt vedtaget 
 

9. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 

10. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen 
På valg er: Ole Baggesen (modtager genvalg) 
 Lene Kristensen (er udtrådt af bestyrelsen) 
 Kasper Hegelund (modtager genvalg) 
 Carsten Lund (modtager genvalg) 
 
Opstillede: 
Ole Baggesen - bestyrelsen 
Kasper Hegelund – bestyrelsen 
Carsten Lund – bestyrelsen 
Per Saxo Christensen – suppleant, indtrådt i bestyrelsen 
Anders Larsen - ønsker at stille op til bestyrelsen 
Hver ”opstiller” fortæller kort om hvorfor de stiller op. 
 
Ole, Kasper, Carsten og Per valgt ind i bestyrelsen alle med 21 personlige 
stemmer. 
 

11. Valg af 3 suppleanter 



 

 

På valg er: 
Per Saxo Christensen (er indtrådt i bestyrelsen – modtager genvalg til 
bestyrelsen) 
Laila Hansen (modtager genvalg) 
 
Opstillede: 
Anders Larsen 
Laila Hansen 
 
Laila og Anders valgt som suppleanter. 
 

12. Eventuelt 
Bestyrelsen får ros for at være gået i gang med at kigge på ny udbyder og arbejde 
på at komme hurtigere ud af aftalen med Stofa. 
 
 
Referat godkendt: 
 
 
 
_________________________ 
 Referent Tine Bjørn 
 
 
 
 
__________________________ 
 Dirigent Martin Larsen 
 
 
 
 
 
 

 


