
Antenneforeningen TOLVEREN  

Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2022 

Svend Aage Krogh var desværre fraværende på grund af sygdom, derfor indledte Holger Agerskov 
generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte medlemmer samt til Morten Frydendall og til Steen 
Christensen ( formand for kolding.net ) 

Der deltog 9 medlemmer, foruden bestyrelsen.  

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.  

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

I Svend Aages fravær aflagde Holger en kort beretning. 

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder. 

Der er udskiftet et skab på Klintevej. 

Der har været afholdt en del møder med Stofa og kolding.net som Svend Aage har deltaget i som repræsentant for 
Tolveren. 

Morten og Steen uddybede nærmere resultatet af disse møder.  

Der er indgået en ny og fordelagtig aftale med Stofa. 

Der vil i nær fremtid blive igangsat en målrettet markedsføring, i første omgang i Bramdrupdam. 

Taulov antenneforening er blevet en del af kolding.net 

Efter et par enkelte opklarende spørgsmål, blev beretningen godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med indvarslingen.             

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

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

Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag og tilslutningsbidraget forsætter også som hidtil, nemlig gratis.  

Endvidere foreslog bestyrelsen, at der i 4. kvartal i 2022 gives dobbelt rabat i forhold til sidste år, nemlig 200 kr. plus 
moms. 

Forslagene blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

6. Bestyrelsen foreslår ny tekst i vedtægternes punkt 3.3. 

Forslaget til den nye tekst var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 



 

7. Valg til bestyrelse. 

På valg er: Kurt Strømgaard, Holger Agerskov og Jens Ejner Nielsen. Alle modtager genvalg. 

Alle blev genvalgt for 2 år.  

Der blev ikke foreslået andre kandidater. 

8. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter. 

Jesper Nielsen blev genvalgt som 1. suppleant og Arne Eriksen blev genvalgt som 2. suppleant. 

9. Valg af 2 revisorer. 

Flemming Toldshøj og Jesper Nielsen blev begge genvalgt. 

10. Eventuelt 

Der var et par spørgsmål omkring fiber kontra kobberkabler, de blev besvaret og uddybet af Steen. 

 

Holger afsluttede generalforsamlingen med en tak til forsamlingen og til Morten og Steen for deres deltagelse. 

 

  

Dirigent: Morten Frydendall                                                                        Referent: Holger Agerskov 


