
Antenneforeningen Trekanten 

Generalforsamling 2022 

 

Dato. 31 Maj 2022 

Sted. Beboerhuset Holbækvej 44b kælderen 

 

1. Valg af dirigent.  Nick Sørensen. Bosj. 

2. Valg af referent. Per Roslundh. Anttre.  

3. Valg af stemmetæller. Jens   

4. Bestyrelsens beretning.  Skriftlig beretning er udsendt til afd. 

Udover den skriftlige beretning havde formanden et par kommentere om status, 

og hvor vi er i skrivende stund, det meste af vores administration er overtaget af dansk kabel tv, 

som står for alt med pakkeskift og til og framelding, som så gør, at vi har en lille bestyrelse med en 

lille økonomi, som er baseret på det det fee, der bliver lagt på alle Tv abonnementer, og det er ca. 

10 kroner på hvert tv pakke, hvor vi i øjeblikket har 439 abonnenter.  

Pr. 29 okt. 2021, havde vi 479 abonnementer på Bredbånd. 

Den kontrakt vi har med Dansk Kabel Tv, udløber 1/1-2024, og vi har to muligheder, enten at 

forlænge med 3 år, hvor de plejer at komme med et godt tilbud, eller at finde en ny udbyder som 

kan være svært at pege på lige pt. 

 

En beboer spørger om, når man skal genhuses, kan man så tage sit tv-bredbånd abonnement med 

sig til en ny bolig ?  

Det kan kun lade sig gøre hvis den nye bolig ligger i trekantens område 

 

En beboer spørger om problemerne med dør telefonien er blevet løst 

Dansk kabel har lavet en midlertidig løsning og arbejder stadig på det og har lovet at komme med 

løsning med mangler viden om hvem der er tilsluttet. 

 

5. Fremlæggelse af årsregnskab 2021. 

Der fremlægges ikke mundtlig beretning, i stedet kan der stilles spørgsmål til regnskabet. 

 

Der er et punkt hvor der står for lidt opkrævet Copy-dan, er det noget vi skylder? 

Det fra et tidspunkt hvor boligselskabet opkrævede grundpakkerne og antenneforeningen havde 

budgetteret for lavt, så da man lavede ordningen om, at boligselskabet opkrævede for grundpakke 

havde vi et underskud på ca. 90.000 som vi ikke havde opkrævet abonnementerne i copydan, som 

vi så nu har afskrevet med 30,000 pr. år. 

 

Hvorfor har vi både indtægter og udgifter til Instrum Justitia? 



Det er fra en periode hvor antenneforeninger opkrævede for mellem og fuldpakker, og hvis 

beboerne rejste uden at opsige deres abonnementer eller lod være med at betale, det er den gæld 

der er blevet sendt til et inkasso firma, og den gæld er blevet solgt videre til det pågældende firma. 

Undersøger hos inkasso firma hvor meget glæd der findes. 

 

Regnskabet er godkendt 

 

6. Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2023   

Der fremlægges ikke mundtlig beretning, i stedet kan der stilles spørgsmål til Budgettet. 

Hvad er uforventede udgifter på 5200 kr. 

Det er til udgifter hvis der er noget der skulle stige i budget 

 

Budget for 2023 er godkendt 

 

7. Vedtægter og vedtægtsændringer 
Der er ingen vedtægtsændringer 
 

8. Indkomne forslag  
Der er ingen indkommende forslag 
 

9. Valg til bestyrelsen 
På valg er:  Carsten Lund (modtager genvalg) 

 Dorthe Stricker (modtager genvalg) 

 Per Roslundh (modtager genvalg)  

Alle 3 blev genvalgt 

10. Valg af 2 suppleanter 
Per og Jens blev genvagt som suppleanter 
 

11. Valg af revisorer 
Karin blev genvalgt som revisor 

 

12. Eventuelt 
Der var intet til eventuelt. 

 

 

Dirigent Nick Sørensen  Referent Per Roslundh  


