Bestyrelsens beretning for generalforsamlingsperioden august 2021 – maj 2022
Generalforsamling
For første gang i to år afholder Antenneforeningen Trekanten en normal generalforsamling i maj som vi skal
ifølge vedtægterne.
I 2020 blev generalforsamlingen udskudt fra maj til oktober og blev afholdt med begrænset deltagerantal.
Generalforsamling 2021 skulle ifølge foreningens vedtægter have været afholdt i maj men for andet år i
træk valgte bestyrelsen at udskyde generalforsamlingen. Denne gang til august hvor man kunne forudse at
forsamlingsloftet ville være væk eller hævet så meget at det ville muliggøre afholdelse af en normal
generalforsamling.
Bestyrelsen
Bestyrelsens arbejde har i hele denne periode været præget af de begrænsninger som corona har lagt for
arbejdet. Desuden har det været ramt af, at bestyrelsens lokaler efter en vandskade i efteråret 2020 har
været temmelig primitive. Der er en delvis løsning på vej fra BOSJ, så vi håber at vi snart kan flytte rigtigt
ind igen.
Regnskab og budget
Årsregnskabet er opstillet af foreningens mangeårige administrator, Marianne Bauerfeind, som samler
trådene i foreningens økonomi og er garanten for at økonomien drives efter gældende forskrifter.
Regnskabet er revideret af den på generalforsamling 2021 valgte revisor, Karin Andersen.
Årsregnskabet for 2021 fremviser et lille overskud på 1t kr. Dog har foreningen en afskrivning på 30t kr. på
et akkumuleret underskud på i alt 89t kr på opkrævning af copydan hos beboerne fra den tid, hvor vi selv
administrerede tv-grundpakken. Dette underskud afskrives over 3 år fra år 2020-2022.
Det af bestyrelsen fremsatte forslag til budget for 2023 svarer til det der er realiseret i årsregnskabet for
2021 og de indtægter, som foreningen forventes at modtage i fee fra DKTV for abonnementer på tv-pakker
og bredbånd.
Dørelefoni
Foreningens IP fastnettelefoni kører nu uafhængigt af foreningens centrale telenet, idet hver
telefonabonnent har en boks som tilsluttes telefon. Dermed kunne det forældede teleudstyr tages ud af
drift og ikke fremover belaste foreningens økonomi.
Det tilbageværende udstyr fra det centrale telenet er det udstyr som benyttes til at levere dørtelefoni til
enkelte boligafdelinger.
Bestyrelsen vil gerne have afklaret om de boligafdelinger, som oprindeligt fik etableret dørtelefoni via
Antenneforeningen Trekantens centrale telenet, fortsat er koblet op på dette netværk og fremover ønsker
at være det. Ingen - heller ikke Dansk Kabel TV som servicerer netværket – har tilsyneladende overblik over
hvilke afdelinger det drejer sig om.

Med venlig hilsen
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