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Referat fra Generalforsamling for 2019 
Torsdag den 27. august 2020 kl. 19:30, på Rask Mølle Kro 

 
 
 

1. Valg af dirigent 
Bjarne Larsen blev valgt, og konstaterede at der ingen indvendinger var mod den 
udsatte generalforsamlingen (grundet Corona) 
Dirigenten havde noteret sig, at generalforsamlingen var annonceret rettidigt i 
henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. 

 
2. Formandens beretning 

Formanden orienterede indledningsvis om, at bestyrelsen i en periode kun havde 
bestået af 4 medlemmer, da foreningens kasserer af personlige årsager, havde 
valgt at udtræde af bestyrelsen i begyndelsen af året. 
Efterfølgende fortalte han om den gennemgribende renovering hele 
antenneanlægget har gennemgået og at der nu kan tilbydes 1Gb bredbånd i nettet. 
Moderniseringen har medført øget strømforbrug, og der er kommet krav fra 
elselskaberne om, at al strømforbrug til drift af forstærkere skal måles, mod tidligere 
procedurer om en fast afregning pr. 230V tilslutning. 
Dette har medført en kraftig stigning i omkostningerne. 
 
Der var også en orientering om ”YouSee-Discovery konflikten, der desværre stadig 
ikke er løst. 
 
Generelle prisstigninger hos konkurrerende udbydere 
Stofa er steget 40 kr. pr. md, Boxer er steget 3 gange på et år, hvilket svarer til en 
fordobling af prisen. 
 
Formanden takkede til slut bestyrelsen for det frivillige arbejde og for samarbejdet. 
Formandens beretning blev modtaget med klapsalver. 
 
 

3. Aflæggelse af revideret regnskab. 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, og kom specielt ind på de øgede 
omkostninger til el i forstærkerne. 
Der var ingen kommentarer til regnskabet, hvilket blev enstemmigt godkendt. 

 
4. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 
 

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
Budget og kontingent for 2020 blev godkendt. 

 
 



  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

 
På valg til bestyrelsen: 
  
1. Torben Wang Sørensen 

Genvalgt 
 

2. John Danielsen 
Genvalgt 

 
3. Gert Bavnsgaard 

Modtog ikke genvalg. 
 

4. Jens Lybecker Eskesen 
(Tidligere suppleant) valgt til bestyrelsen 

 
 

 
På valg som bestyrelsessuppleant: 
 
1. Jens Lybecker Eskesen  

(Nyvalgt til bestyrelsen) 
 

2. Martin H. Holten 
Foreslået og valgt. 
 

3. Finn Gertsen 
Genvalgt 
 

 
 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
 
1. Poul Erik Laurberg 

Genvalgt 
 

2. Arne Hansen 
Genvalgt 
 

 På valg som revisorsuppleant var: 
 

1. Preben Olsen 
Genvalgt 

 
8. Eventuelt. 


