
Ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten 

 

Mandag den 25. oktober 2010 

 

Følgende afdelinger var ikke tilstede, Hjørnegården 1 stemme, Holbækgårdene 2 stemmer, 

Ungdommens Hus 2 stemmer, Institutioner 1 stemme. 

 

 

 

1. Valg af dirigent      Jens Olav Hansen, afdelingsbestyrelsen Rørmosen 

2. Valg af referent      Lene Kristensen,  antenneforeningens bestyrelse 

3. Valg af stemmetællere.   Birger Kriegbaum Sørensen, Jørgen Jensen, Kirsten Larsen 

 

4. Bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling. Gennemgang ved formanden. 

Beretningen enstemmigt godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af foreningens regnskab for år 2009. Gennemgang ved Lars Bo Frederiksen. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

6. Gennemgang af a conto opgørelse. Opgørelsen enstemmigt godkendt 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget for år 2011. Gennemgang ved Bente 

Hansen, FDA. Budgettet enstemmigt vedtaget 

 

8. Vedtægter og vedtægtsændringer. Ændringsforslag § 2 stk.2. Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Ændringsforslag § 7 stk.2. Forslaget faldet. Ud af 29 stemmeberettigede er 18 stemmer for 

og 11 stemmer imod.  

 

9. Indkomne forslag. Ændring af vedtægterne stk. 4, ændres til hver lejemål har en stemme. 

Der var en lang diskussion vedr. forslaget og det foreslås, at forslaget tages op i 

afdelingsmøde regi. Forslaget forkastet med 1 stemme for og 28 imod.                                                                                       

 

Det opfordres ligeledes til en bedre koordinering mellem afdelingerne og antennebestyrelsen 

i forhold til dagsorden til antenneforeningens GF, så afdelingerne har mulighed for, at 

diskutere med beboerne på afdelingsmøderne. Dette specielt i forhold til eventuelle 

afstemninger. 

 

 

10. Valg til bestyrelsen      Ingrid Klemmensen, genvalgt 

                                                 Karin Andersen, genvalgt 

                                                 Per Saxo Christensen, valgt 

                                             

 

11. Valg af 3 suppleanter 1. suppleant  Kasper Hegelund 

                                         2. suppleant  Per Roslundh 

                                         3. suppleant  Tine Bjørn 

 

Kasper Hegelund indtræder i bestyrelsen når Brian udtræder. 



 

12. Evt.  Der blev stillet spørgsmål vedr. lønning af bestyrelsen, om de modtager udbyder 

finansierede ydelser. Spørger kommenterede i øvrigt, at det selvfølgelig måtte være 

antenneforeningen der betaler for bestyrelsen og ikke udbyder. Der blev svaret, at 

antenneforeningen betaler for bestyrelsens fuldpakke og udbyder betaler for VIP-telefoni og 

-internet.  

 

      Michael Juel besvarede spørgsmål vedr. Canal Digital.                

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dirigent Jens Olav Hansen 

 

 

______________________________ 

Referent Lene Kristensen 


