
Antenneforeningen TOLVEREN  

Referat fra generalforsamlingen den 13. august 2020 

Generalforsamlingen var oprindelig indkaldt til afholdelse den 16. marts 2020, men på grund af corona 
blev denne aflyst. Ny indvarsling til dd. er blevet omdelt. 

 Jørn Larsen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen. 

Der deltog 8 personer, foruden bestyrelsen.  Endvidere deltog Susanne Søgaard  fra STOFA. 

1. Valg af dirigent 

Jørn Larsen blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen 
indsigelser hertil. Der var heller ingen indsigelser mod dagsordenen. Dagsordenen blev læst op. 

Heller ingen indsigelser mod at Susanne Søgaard overværer generalforsamlingen. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 Jørn Larsen aflagde beretning: 

Jeg skal hermed aflægge beretning for året der er gået, det har været et år med mange møder med Stofa og Kolding  

Net. 

Byggeriet Diesellaparken er færdig bygget med 18 lejligheder hvor vi har fået 11 TV og 5 bredbånds medlemmer. 

Tolveren har i januar 1149 medlemmer det er med afdeling 214 og Strandparken. Pr. 1/8-2020 har vi 1114 medl. 

Vi har igen i år lavet en aftale i Kolding Net om, at alle foreninger i Kolding har samme priser, men vi har taget  

forbehold for at give rabat i 4 kvartal hvis vi finder det forsvarlig. 

I november fik vi en henvendelse fra Stofa hvad vi mente om, at holde et møde hvor vores medlemmer kunne  

komme og stille spørgsmål, det syntes vi var en rigtig god ide, mødet blev afholdt 27 november på Marinaen hvor  

Stofa havde 3 medarbejder til at besvare spørgsmål, der var rigtig mange der benyttede sig af tilbuddet, og så var  

Stofa vært med lidt til ganen. 

Stofa butikken samt 5 antenneforeninger havde den 21. september arrangeret en messe i Parkhallen, der var til- 

meldt 12 stande hvor 7 meldte afbud, efter min mening må det vel siges, at være en fiasko og spild af pengene, da 

der og var et dårlig fremmøde, vi var repræsenteret med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Doscis 3,1 er ved at være færdig, i den forbindelse har det været nødvendig ar udskifte kabler 5 steder i Tolverens 

området mellem stander i vejen. 

Hybenvænget mellem 16 — 20 og 20 — 24 ialt 57 meter, Klintevej 89-91, 28 meter. Irisvej 8-9, 21 meter. 

Skellet 10 -14, 71 meter. 

Arbejdet skulle være afsluttet i maj måned. 



Stofa har udviklet en ny sapterbox, den har vist sig at være med fejl, de har lovet, at det skulle være rettet i marts 

måned. 

I februar måned udsendte Kolding Net et medlemsblad hvor vi også havde en annonce i om hvem der sidder i 

bestyrelsen. 

Asik blev nedlagt så det fremover skal hedde Kolding Net, derfor skulle der laves nye vedtægter, der blev nedsat et 

udvalg som skulle komme med et oplæg for at fremtids sikre. 

Tolverens bestyrelse besluttede at undertegnede skulle deltage i udvalgsarbejdet, da vi har følt os uden for 

indflydelse i den tid, jeg har siddet i bestyrelsen, også fordi jeg gerne ville gøre Tolverens indflydelse gældende. 

Det har været mit primært mål at få lavet om på bl. a. at Tolveren skal bevare deres suverænitet som selv- 

stændig antenneforening. 

Der skal sidde mindst et bestyrelsesmedlem fra hver forening. 

At formanden skal vælges direkte af repræsentantskabet. 

Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Foreningerne har flg. Stemmer. 

Afik 7 stemmer 

Strandhuse 2 " 

Bramdrupdam 2 " 

Tolveren           2 " 

Mariesminde   2 " 

Hvis en forening bliver nedlagt bortfalder deres 2 stemmer, samtidigt mister Afik 2 stemmer. 

Ved stemmelighed i bestyrelsen bortfalder forslaget og ikke som tidligere, at så havde formanden den afgørende 

stemme. 

De ønsker jeg havde og har kæmpet for på vores vegne, føler jeg mig godt dækket ind, man kan jo ikke få alt. 

De nye vedtægter er blevet vedtaget d. 29/1-2020 og senere af repræsentantskabe ved et videomøde. 

Vi bliver også nød til at få vores vedtægter revideret da de langtfra er tidsvarende. 

Hermed overlader jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse. 

Tak for ordet. 

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med den oprindelige indvarsling.             



Efter enkelte opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

Medlemmerne udtrykte stor tilfredshed med, at foreningen har en rimelig stor kapital til imødegåelse af eventuelle 
uforudsete udgifter. 

Det blev besluttet, at der også i 2020 gives en rabat i lighed med tidligere år. 

 

4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag samt uændret tilslutningsbidrag 

Forslaget blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg til bestyrelse. 

På valg er: Jørn Larsen, Kurt Strømgaard og Holger Agerskov. Alle modtager genvalg. 

Alle blev genvalgt for 2 år.  

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 Jens Ejner Nielsen blev genvalgt ( 1.suppleant ) og Jesper Nielsen blev nyvalgt (2. suppleant ) 

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Flemming Toldshøj blev genvalgt, og nyvalgt blev Jens Ejner Nielsen 

 

9. Eventuelt 

Susanne Søgaard havde et indlæg, hvor det blev oplyst, at en del medarbejdere hos STOFA pt. har 
hjemmearbejdsplads. Dette har været med til at afprøve nettets kapacitet. 

På grund af strømsvigt har der været udfald på både TV og internet, opfordrede til at vi tilmelder os til SMS-besked. 
Dette gøres på STOFA Mine Sider. 

Endvidere blev omtalt de forskellige internet pakker der kan vælges, herunder mulighed for forbedret Wifi.  

Til slut afsluttede Jørn Larsen generalforsamlingen med at takke deltagerne for god ro og orden, samt Susanne 
Søgaard for hendes indlæg. 

 

Dirigent: Jørn Larsen                                      Referent: Holger Agerskov 


