
Antenneforeningen Favrholmvænget.  

Generalforsamlingen den 25. april 2007.05.02  

Poul bød velkommen til generalforsamlingen. Og efter velkomst fortsatte vi i.h.t. dagsordnen.  

Punk 1, Valg af dirigent. Jørgen Garp  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

varslet. Der var indkommet 2 forslag fra medlemmerne.  
Der var repræsentanter fra 26 huse.  

Punkt 2, Poul forelagde herefter en kort beretning over det skete i foreningen. Ikke meget. Der 

havde været udfald på nettet som Poul selv havde klaret, ved at nulstille i skabet ved antennen.  
Derudover havde det været nødvendigt at tilkalde Stofa et par gange.  

Der var ligeledes foretaget udskiftning af et program, således at vi havde fået TV3+ i stedet for svensk 

tv4. Samtidigt var der kommet digital modtagelse på dr2, zulu, TV3+ var digital ligesom tv3 er 

digitalt.  

Punkt 3, regnskab for 2005 og 2006. Der var et betydeligt underskud på 2005 regnskabet og et 

mindre underskud i 2006, Underskuddet skyldte udskiftning af program og digitaludstyr. Samt 

reparations regrnnger.  

Punkt 4, 5 og 6 foreslog dirigenten udsat til senere, idet forslag til fusion med GF skulle 

behandles under punkt 7. Generalforsamling godkendte forslaget.  

Punkt 7. Det under punkt 7 på indkaldelse trukket af forslagsstilleren, idet det var næsten identisk med 

forslag fra Dennis Kivsmose og Morten AhrenkieI.  

Herefter blev der en drøftelse af de fremsendte forslag. Efter en del snak, blev der enighed om at 
stemme om forslag fra Dennis Kivsmose og Morten Ahrenkiel.  

.Forslaget som er stemtes om:  

Antenneforeningen fusionerer med Grundejerforeningen Favrholmvænget og fortsætter herefter 

under Grundejerforeningens vedtægter.  
(Bestyrelsen kan evt. nedsætte et udvalg, der varetager antenneforeningens opgaver.)  

Forslaget vedtaget med 2/3 af de fremmødte. 24 for og 2 imod.  

Herefter stemtes om forslag:  
Antenneforeningen godtager TDC' s tilbud om ombygning af det eksisterende antenneanlæg og 
etablerer kabel-tv som angivet i tilbudet. (Alle medlemmer er forpligtiget til at modtage grundpakken, 
og kan frivilligt vælge tillægspakker og øvrige tilbud vedr. kabel-tv.)  

Hvert medlem betaler ekstraordinært kr. 1.000,00 i 2007 i forbindelse med etableringen afkabel-

tv, Dog fratrukket 1/100 af en evt. tilbageværende formue efter opsigelse og afvikling af de 

nuværende aftaler vedr. levering af tv-signal.  

Det fremtidige årlige antennebidrag fastsættes til kr. 800,- fra år 2008, og opkræves sammen 

med kontingent til grundejerforeningen.  

Forslaget vedtager med 2/3 af de fremmødte. 17 for og 7 imod. 2 havde ikke fuldmagt til 

at stemme for eller imod forslaget.  

Herefter sluttede generalforsamlingen. Med oplysning om, at der ville blive indkaldt til 

ekstraordinære Generalforsamling, da der ikke var fremmødt 2/3 af medlemmerne.  

Takkede for god TO og orden under Generalforsamling.  


