
Antenneforeningen Trekanten 
Referat fra Generalforsamling 2019 

Side 1 af 3 
 

 21. maj 2019 

1) Valg af dirigent 

Nick Sørensen, områdeleder fra Roskilde Boligselskab, blev valgt. 

Nick konstaterede at mødet var lovligt og rettidigt indkaldt. 

 

2) Valg af referent 

Ole Jensen blev valgt. 

 

3) Valg ad stemmetællere 

Inga og Per blev valgt. 

 

4) Bestyrelsens beretning for den forløbne generalforsamlingsperiode 

Ingrid henviste til den udsendte skriftlige beretning og fortsatte med at forklare om foreningens usikre 

budget, fordi vores indtægter nu udelukkende kommer fra fees på de produkter vi tilbyder og vi ikke 

ved, hvor mange abonnenter vi har i perioden. P.t. er fordelingen ca.: 

- 600 tv-pakke abonnementer 

- 500 bredbåndsabonnementer 

- 90 fastnettelefonabonnementer  

 

Til gengæld er foreningens budget blevet meget mindre, idet det er faldet fra omkring 1,5 mio. kr. til nu 

ca. 100.000 kr., hvilket også gør at foreningen fra og med regnskabsåret 2019 overgår fra ekstern til in-

tern revision. Der er desuden en god opsparing i foreningen, der kan afbøde evt. underskud. Opsparin-

gen er faktisk så stor at bestyrelsen foreslår at indeståendet på foreningen aconto-regnskab udbetales 

til de deltagende afdelinger. Der foreslås udbetalt ca. 406.000 kr. til afdelingerne. De indsættes på til 

vedligeholdelse af afdelingernes eget antenneudstyr, men det er op til hver enkelt afdeling at bestem-

me, hvad pengene skal bruges til. 

 

Foreningens udstyr til fastnettelefoni er dyrt i vedligeholdelse, hvilket et nyligt strømudfald viste. Det 

ødelagde 2 audio coates, som foreningen selv har ansvaret for at vedligeholde. 2 nye kostede i alt 

10.000 kr. Med et budget på 100.000 kr. er det et risikabelt setup. Bestyrelsen vil frem til næste gene-

ralforsamling arbejde på forslag til minimering af denne risiko. Det bliver sandsynligvis en løsning, hvor 

hver enkelt abonnent skal have installeret et modem. 

 

5) Fremlæggelse af foreningens årsregnskab for 2018 

Foreningens administrator Marianne fremlagde regnskabet. 

Der var et enkelt spørgsmål om afdelingernes fordelingstal. Efter at Møllegårdene, Fælledgårdene, 

Hjørnegården og Holbækgårdene er sammenlagt til De Fire Gårde, så overtager De Fire Gårde de sam-

lede andele, so de oprindelige 4 afdelinger havde tilsammen.  

Regnskabet blev vedtaget. 

 

 

6) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget for år 2020 

Foreningens administrator Marianne fremlagde budgettet. 
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Hun gentog Ingrids advarsel om budgettets usikkerhed, da foreningens indtægter udelukkende kommer 

fra fees, på de abonnementer beboerne tegner. 

 

P.t. er der kun fee på tv-pakkerne, men der vil fra 1. januar 2020 blive indført et fee på bredbånds- og 

fastnettelefoni-abonnementer på nogle få kr. Det skal dække det strømforbrug, der er til netop bred-

bånd og fastnettelefoni, da det ikke er fair at dette dækkes af tv-pakkeabonnementerne. 

 

For at fastholde interessen for og få flere beboere som abonnenter vil bestyrelsen omdele materiale 

med omtale af foreningens produkter. 

 

Budgettet blev vedtaget 

 

7) Vedtægter og vedtægtsændringer 

Ole Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, der omhandlede paragrafferne om for-

eningens opløsning. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

8) Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

9) Valg til bestyrelsen 

Anders Larsen genopstillede og blev valgt. 

Ingrid Klemmensen genopstillede og blev valgt. 

 

10) Valg af 2 suppleanter 

Ole Jensen genopstillede og blev valgt. 

Dorthe Stricker stillede op og blev valgt. 

 

11) Valg af 2 revisorer 

Der skulle vælges 2 interne revisorer, men kun 1 kandidat stillede op. 

Karin Andersen stillede op og blev valgt. 

 

Der blev spurgt ind til overgangen til intern revisor. Det skyldes det formindskede budget. En ekstern 

revisor skal normalt have 15-20.000 kr. årligt og med et budget på 100.000 kr. årligt giver det ikke me-

ning. 

 

12) Eventuelt 

 

Der var en række spørgsmål omkring kvalitet på tv-signalet, da flere oplever pixeleringer. Der er gene-

relt følgende gode råd: 

- Hvis du har en tv-boks, så afhænger meget af boksens forbindelse til antennestikket og til internet-

tet. Der skal buges materialer af god kvalitet og hvis tv-boksen er forbundet trådløst til internettet, 

så afhænger meget af placeringen af internet-routeren. Prøv at flytte rundt på den for at se om den 

giver bedre signal (hastighed på internetforbindelsen) et andet sted. 
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- Der skal være problemer hos 3 eller flere beboere i en opgang, før vi kan få hjælp til udbedringer 

fra Dansk Kabel TV. 

- I er altid velkomne til åbent hus med jeres tekniske problemer. Åbent hus afholdes hver den første 

tirsdag i måneden fra kl. 18:30 til 19:00 på foreningens adresse Parkvænget 15, kælderen. 

- I er også velkomne til at skrive til foreningen på bestyrelsen@anttre.dk. 

 

Roskilde d. 21. Maj 2019 

 

______________________________ 
Formand Ingrid Klemmensen 

 

______________________________ 

Dirigent Nick Sørensen 

 

_____________________________ 

Referent Ole Jensen 
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