
Antenneforeningen TOLVEREN  

Referat fra generalforsamlingen den 16. august 2021 

Generalforsamlingen skulle i henhold til vedtægterne have været afholdt senest inden udgangen af marts,                          
men på grund af Corona, er generalforsamlingen udskudt til d.d. 

Da foreningens formand, Jørn Larsen, er udtrådt af bestyrelsen var det den konstituerede formand 

Svend Aage Krogh der indledte generalforsamlingen med at byde velkommen. 

Der deltog 9 personer, foruden bestyrelsen.  Endvidere deltog Mustafa Rustan fra STOFA. 

1. Valg af dirigent 

 Morten Frydendall blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt. 

Der var ikke andre forslag til dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen 
indsigelser fra forsamlingen hertil.  

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Svend Aage aflagde en kort beretning, herunder at der er udarbejdet et forslag til nye vedtægter. 

Morten Frydendall supplerede med oplysning om, at der arbejdes på en eventuel forlængelse af aftalen med STOFA.  

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med den indvarslingen.             

Det blev besluttet, at der også i 2021 gives en rabat i lighed med tidligere år. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

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. Vedtægter 

Der var indvendinger mod formuleringen af punktet på dagsordenen. Der burde have stået på dagsordenen, at det 
er et forslag, der fremlægges for generalforsamlingen til evt. vedtagelse. 



Ligeledes burde der på den udsendte vedtægt have stået, at det er et forslag. 

Der var medlemmer der efterlyste en begrundelse for ændringerne i forhold til de gamle vedtægter. 

Det blev besluttet at bestyrelsen skal arbejder videre med forslaget, således det kan forelægges næste 
generalforsamling til evt. vedtagelse. 

Dirigenten opfordrede til, at medlemmer melder sig til at deltage i arbejdet med at færdiggøre vedtægtsforslaget. 

Ingen meldte sig. 

 

7. Valg til bestyrelse. 

På valg er: Svend Aage Krogh og Kurt Rasmussen. Begge modtager genvalg. 

Begge blev genvalgt for 2 år.  

Der blev ikke foreslået andre kandidater. 

 

8. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter. 

Jesper Nielsen blev genvalgt (1. suppleant) og Arne Eriksen blev nyvalgt (2. suppleant) 

 

9. Valg af 2 revisorer. 

Flemming Toldshøj blev genvalgt, og nyvalgt blev Jesper Nielsen 

 

10. Eventuelt 

Mustafa Rustan orienterede om butikkens virke. Butikken kører udmærket uden de store problemer. 

De fleste henvendelser har drejet sig om TV-boksen og om WebTv. 

Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne. 

 

Svend Aage Krogh afsluttede generalforsamlingen med en tak til Mustafa og til Morten samt en tak til forsamlingen 
for god ro og orden. 

 

   

Dirigent: Morten Frydendall                                      Referent: Holger Agerskov 


