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Roskilde den 29. april 2017 
 
 

 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

i Antenneforeningen Trekanten 
 

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19:00 
i Beboerlokalet, Holbækvej 44B 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Martin Larsen fra BOSJ blev valgt som dirigent. 
2. Valg af referenter: Per fra bestyrelsen blev valgt som referent. 
3. Valg af stemmetællere: Dirigenten vil udpege to såfremt der vil blive brug for det 
4. Bestyrelsens beretning for den forløbne generalforsamling periode: Formanden fremlagde 

beretningen for den forløbne periode. Bilag vedlagt.  
Spørgsmål til beretningen: 
Der blev spurgt om prisen på laveste internet er 99 kr.  
Hertil svarede formanden, at det er prisen og det er skrevet ind i kontrakten til 1.april 2020, 
fordi internet delen kører et år længere end tv delen, da Dansk kabel Tv har lavet en større 
investering i nettet. 
Kommer der så noget nyt efter 1. april 2019 
Der vil efter 1-4-2019 komme noget nyt og det eneste loven siger, er at man kan frasige den 
obligatoriske grundpakke, men man er stadig bundet af en vedligeholdelse af 
antenneforeningen anlæg. 
Kunne man tænke sig at en udbyder kunne udbyde kun de gratis kanaler  
Det er en mulighed, det kommer meget an på hvilken udbyder man vælger, og det er 
generalforsamlingen 1. april. 2018 der skal vælge en udbyder til vores net. 

 
5. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab for 2016 

Marianne fremlægger regnskab for 2016 og det ligger meget tæt på 2015 regnskabet og der er 
faktisk sparet nogle penge. 
Der er et afsnit der hedder Skyldige til afdelinger, hvad er det? 
Det er fordelingen af overskuddet til afdelingerne. 
 

6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget for år 2018 
Budget for 2018 er faktisk meget lig med budget for 2017 som kører nu og det er meget små 
ændringer på budgettet 
Beboer fra Korsgården kan ikke få det faktiske beløb fra opkrævningen til at stemme overens 
med det der står i budgettet 
Det er fordi at boligselskabet også opkræver administrationsgebyr  
Budget for 2018 er godkendt  

http://www.anttre.dk/


7. Opsigelse pr.31.03.2019 af YouSee-kontrakt 
Se bilag  
Opsigelsen blev godkendt af generalforsamlingen 
 

8. Fremtiden for antenneforeningen og beboerne fra 01.04.2019 
Man blev enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på hvad vi skal gøre med 
antenneforeningen og hvad vi vil med tv og internet i fremtiden. 
Ole Jensen fra Korsgården vil gerne deltage. 
Bestyrelsen kontakter afdelingsbestyrelserne for at få flere deltager til arbejdsgruppen derefter 
vil arbejdsgruppen indkalde til en række møder der skal afdække muligheder og skabe et 
beslutningsgrundlag for generalforsamlingen 2018. 
 

9. Vedtægter og vedtægtsændringer 
Ingen forslag til ændringer. 
 

10. Indkomne forslag 
Forslag skal indleveres skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde 
senest tirsdag den 16.maj 2017 kl.12:00 på adressen 
Antenneforeningen Trekanten 
Parkvænget 15, kld. (postkassen hænger i opgangen Parkvænget 15) 
4000 Roskilde  eller 
bestyrelsen@anttre.dk 
 
Ingen forslag. 
 

11. Valg til bestyrelsen 
Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
På valg er:  Anders Larsen (modtager genvalg) Blev Genvalgt 
 Ingrid Klemmensen (modtager genvalg) Blev Genvalgt  
 

12. Valg af 2 suppleanter: 
Ove Dyrkilde fra bestyrelsen blev valgt 
Per Roslundh fra bestyrelsen blev valgt 

 
 

13. Eventuelt 
 
Ingen punkter. 
 
 
 
 
 
 
__________________                  __________________                                                                                                                             
Dirigent Martin Larsen                 Referent Per Roslundh   
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