
Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug 
Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19:00 
 
Formanden bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent.  
    Ad.1: Keld blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig 
    indkaldt, idet der har været annonce i Lokalavisen Nyborg d. 28/1-20 og på 
    hjemmesiden siden 21/1-20. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
    planer for det kommende år til godkendelse. 
 
Bestyrelsens beretning for 2019 og planer for 2020 
 
Jeg gentager lige mig selv fra sidste års beretning: Det har været endnu et stille år. Der har været enkelte 
afbrydelser og det kommenteres straks på Facebook af alle mulige, såvel medlemmer som ikke-
medlemmer. Indtrykket det efterlader er, at vores internet er noget værre bras, der er nede hele tiden. Det 
kunne ikke være mere forkert! Sammenlign venligst med alle mulige andre internetudbydere og se på 
deres nedbrudsstatistik. Har man lokale problemer med sin internetforbindelse, så kontakt Acia på deres 
support telefon i den normale telefontid. 
 
Der har i årets løb været mange ændringer for medlemmerne, både åbne og lukke, samt ændre 
pakkevalg. Husk på, at man godt kan få internet via foreningens kabler uden tv-pakke. Det koster dog et 
gebyr på 40kr pr måned, foruden betalingen til Acia, til foreningens omkostninger og vedligehold af 
teknikken. 
 
Tv-kanalerne kører tilfredsstillende, men takket være politikernes spare iver, har vi nu fået et antal huller 
i kanallisten, hvor der tidligere var gratis DR kanaler. Vi forsøger fortsat at finde den bedst mulige 
erstatning for de forsvundne kanaler, men det er svært at finde gode gratis kanaler.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og budgettet for det kommende år diskuterede vi som 
sædvanligt hvor meget vi skulle foreslå at hæve kontingentet, men også denne gang foreslår vi uændret 
kontingent, takket være kassererens evner til at finde penge. 
 
For det kommende år har bestyrelsen ikke de store planer. Gode og billige ideer efterlyses. 
 
Følg også med på vores hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk, hvor referatet fra 
generalforsamlingen og denne beretning også vil være at finde. 
Tak 
 
På bestyrelsens vegne 
Peter Iversen, fmd. 

http://www.skellerupantennelaug.dk/


Ad. 2: Jørgen Bruun mente ikke at vi skulle sammenligne udfald med andre 
udbydere. Beretning godkendt.  
 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
     Ad.3: Kasserer Kim fremlagde regnskabet og gennemgik enkelte punkter efter 
     ønsker. Regnskabet godkendt. Medlemmer, som ønsker at se regnskabet, 
     bedes henvende sig til kassereren. 
 
4. Eventuelle forslag 
  Der er ingen indkomne forslag. 
 
5. Budget for 2020 til orientering samt fastsættelse af 
    kontingent. 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
    Ad.5: Godkendt  
 
6. Valg af bestyrelse 
    John Henry Jensen  (genvalgt) 
   Peter Iversen   (genvalgt) 

 
    Valg af bestyrelsessuppleant 
       Keld Hjort    (valgt) 
 
Ad. 6: Leif Rask er udtrådt af bestyrelsen pga. sygdom, og Jack Andersen er 
indtrådt i hans sted. 

 
7. Valg af bilagskontrollanter og suppleant 

 På valg: Keld Hjort     (genvalgt) 
   Torben Andersen   (genvalgt) 
 
 Valg af suppleant 
   Ledig 

8. Eventuelt 
Ad.8: Der var forespørgsler om enkelte nye kanaler, men det kan ikke vedtages 
under eventuelt, så det kommer på et bestyrelsesmøde. 
 
Generalforsamlingen slut kl. 19:28. Tak til dirigenten for god ro og orden. 


