
Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug 
Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 1900 
 
Tilstede: Peter, John Henry, Kim, Stefan, Torben. Jack syg 
 
 
1. Valg af dirigent.  
Peter 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
    planer for det kommende år til godkendelse: 

Bestyrelsens beretning for 2022 og planer for 2023 
 
Vi begynder med de gode nyheder. Det gamle coax-net er fortid, og vi er nu gået over på Acias 
fibernet, der vel efterhånden nærmer sig en afslutning på projektet hos alle medlemmer. Vi har fået 
slukket for det gamle coax-net, og så regnede vi med at spare en del penge på strøm, men sådan gik 
det desværre ikke, som kassereren vil komme nærmere ind på senere. Som alle ved, så invaderede 
Rusland Ukraine og begyndte en krig i februar måned, og det fik energipriserne til at eksplodere. 
Meget af vores elektricitet bliver produceret ved hjælp af naturgas når det ikke blæser, og Rusland 
har i flere år leveret billig naturgas til EU, så ingen har alvorligt tænkt på at gøre sig uafhængig af 
gassen. Det fortryder de fleste vel nok i dag! Vores elregning er derfor steget markant, og det må vi 
tage de økonomiske konsekvenser af under fastsættelse af kontingentet. 
Som om det ikke er nok, så har inflationen og flere års prisstigninger på kanaler, især sportskanaler, 
også gjort deres til at vi bliver nødt til at hæve kontingentet. Der er stadig et lille overskud på 
driften, men der skal være en reserve til uforudsete reparationer og lignende. 
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og budgettet for det kommende år diskuterede vi som 
sædvanligt hvor meget vi skulle foreslå at hæve kontingentet, og denne gang foreslår vi IKKE 
uændret kontingent, for første gang i 5 år. Vi foreslår en differentieret stigning, så det er 
sportskanalerne i pakke 3, der stiger mest. Mere om det under pkt. 5. 
For det kommende år har bestyrelsen visse planer. Vi arbejder med muligheden for at få TV2 Play 
som et tilbud til medlemmerne, samt muligheden for at tage kanaler med sig på farten. Desuden 
forventer vi, at Acia snarest får deres fibernet i fuld drift, så vi kan få afsluttet projektet. 
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 
formand 
 
Beretningen godkendt 

http://www.skellerupantennelaug.dk/


 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Kasserer Kim aflagde beretning om foreningens regnskab og gennemgik 
de væsentligste punkter. Godkendt. Regnskabet kan som altid ses hos 
kassereren. 

 
4. Eventuelle forslag 
    Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således, at 
    generalforsamlingen kun skal annonceres på hjemmesiden og på 
    diverse lokale Facebook grupper i god tid (senest 14 dage før): 
    Forslaget er vedtaget, og fremover vil generalforsamlingen blive 
    annonceret på hjemmesiden og i diverse Facebook-grupper for Skellerup. 
 
5. Budget for 2022 til orientering samt fastsættelse af 
    kontingent. 
    Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 100kr for pakke 1, 
    200kr for pakke 2 og 300kr for pakke 3.  

Kassereren orienterede om stigende priser på programmer og strøm, og 
på den baggrund er stigningen i pakkepriser vedtaget for første gang i 5år. 

 
6. Valg af bestyrelse 
                   Kim Sørensen   (genvalg) 
  Stefan Wilkens   (genvalg) 

  Jack L Andersen  (genvalg) 
 
    Valg af bestyrelsessuppleant 
      Ledig  

 
7. Valg af bilagskontrollanter og suppleant 

 På valg: Keld Hjort    (genvalg) 
   Torben Andersen   (genvalg) 
 
 Valg af suppleant 
  Ledig  
 
8. Eventuelt 
Intet 
 
Generalforsamlingen slut kl. 20.00 
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