
 

 
 

Generalforsamling 
i Sønderho Antenneforening med tilmelding 

Lørdag den 20. juni 2020 kl. 19.30  
i Sønderho Forsamlingshus 

 
Alle medlemmer var velkomne med 1 person pr. husstand 

 
Inden generalforsamlingen var der åbent hus fra kl. 18.30 med en gennemgang af de nye pakketilbud 
Viaplay og Playmaker. 13 medlemmer deltog. 
 
Inden mødet havde hver deltager fået uddelt en dagsorden, en resultatopgørelse for 2019, en balance pr. 
31. december for aktiver og passiver. Endvidere havde alle medlemmer fra første udsendelse af dagsorden 
kunnet rekvirere foreningen regnskab hos kasseren Marius Nielsen. 
 
Antal deltagere: 18 deltagere excl. bestyrelsens 6 medlemmer, i alt 24 deltagere. 
 

Dagsorden:                                                                           

1. Valg af dirigent 

Hans Fischer-Nielsen valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 
 

2. Formandens beretning 

Formanden, Sten Andersen, berettede om året der er gået. Formandens power points, der 
dannede grundlag for beretningen kan ses på medfølgende link.  
 
 Et medlem spurgte hvad en Topbox er? Det er en boks der kan forbinde Sønderho 
Antenneforening og den enkelte brugers fjernsyn trådløst via internettet, typisk fra hjemadressen. 
 Har man en sådan topboks behøver man ikke længere sende antenneforeningens signal til 
fjernsyn eller andre devises via apple-tv eller Google Chrome. Boksen er endnu ikke på markedet. 
Så snart den kommer vil bestyrelsens medlemmer afprøve den og herefter tilbyde den til 
foreningens medlemmer. 
Som svar på et spørgsmål oplystes at de nye medlemmer bl.a. kommer fra tidligere YouSee kunder 
og fra sommerhusejerne, der lejer huse ud, idet det efterhånden er standard, at der i alle 
sommerhuse skal være internet. Desuden har foreningens kasserer og næstformand været 
proaktiv ved hussalg, hvilket har givet fine resultater. 
Beretningen godkendtes herefter med applaus. 
  

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Kasseren, Marius Nielsen, forelagde regnskab for 2019, resultatopgørelse, balance for aktiver og 
passiver for 2019. Der var ingen kommentarer til regnskabet, og dette godkendtes med applaus. 
Budget vil blive behandlet under punkt 6. 
 

  



4. Indkomne forslag  
 

Bestyrelsen v/kasseren forelagde bestyrelsens forslag til takster, der skal gælde fra 1.7.2020: 
 

Medlemskontingent  kr. 110  uændret 
Grundpakke   kr. 150  ændret fra 100 kr.  
Mellempakke   kr. 360  ændret fra 280 kr. 
Fuldpakke   kr. 525  ændret fra 452 kr.  
Internet   uændret 

 
Marius gennemgik prisudviklingen for vore pakker, og konstaterede, at der i de sidste 5 år 
har der ikke været forhøjelser på pakkerne. I år er det nødvendigt at foreslå prisstigninger 
grundet at antenneforeningen leverer et væsentligt bedre produkt, både på internet (højere 
hastigheder) og tv-pakker (flere kanaler, playmaker og viaplay film) 

 
Bestyrelsens forslag til foreslåede priser pr. 1.7. godkendtes. 

 
Udover bestyrelsens forslag var der indkommet 2 forslag, som formanden takkede for: 

 
1) Forespørgsel fra Gunnar Jensen med henblik på evt. senere nedlæggelse af 
antennemasten: hvad koster masten i vedligeholdelse kr. 1000/år, og hvad koster 
forsikringen: Totalt for mast og ledningsnet betales kr. 21.000/år. 
Hvad bliver den egl. I dag bliver den anvendt til: Back-up og i fremtiden undersøges det om den vil 
kunne anvendes til 5G nettet. Det vedtoges at bestyrelsen til generalforsamlingen i 2021 skal 
undersøge, hvad masten kan anvendes til i fremtiden. 

 
2) Forslag fra Oluf Holm om opsættelse af en vindmåler i vores mast, så man kan måle vindstyrken 
i Sønderho. 
Forslaget er interessant, men vil medføre en anskaffelsesudgift på 10-12.000 pr. år. Efter en kort 
drøftelse blev forslaget sat til afstemning som gav følgende resultat 

 12 nej, 11 ja og en blank. Hermed er forslaget faldet. 
          

 5. Fastsættelse af gebyrer, alle uændret som følger: 
 

a) Tilslutningsafgift internet  kr. 2000 
b) Tilslutningsafgift tv-pakker kr. 2000 
c) Udmeldelsesgebyr  kr. 1000 
d) Gebyr for genoplukning  kr. 1000  
e) Rykkergebyr  kr.   500 
f) Gebyr for pakkeskift  kr.   500   

 Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til gebyrer. 

       6. Budget 

 1) Budgettet der var omdelt på mødet, blev forelagt af Marius Nielsen. Generalforsamlingen 
godkendte budgettet. 

 
 2) Fastsættelse af honorarer til formand, kasserer og teknisk ansvarlig. Der ydes ikke vederlag til 

bestyrelsens medlemmer, men der stilles internet og tv-pakke til rådighed vederlagsfrit for at 
kunne udføre arbejdet som medlem af bestyrelsen. 

 
7. Valg af bestyrelse 

 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år med fast bopæl i Sønderho  



  På valg var: 
  Marius Nielsen og Willy Morgenstern som begge genvalgtes med applaus. Endvidere valgtes 
  Emiliano Bianchessi med applaus. 
   
 1 sommerhus ejer: 

 Helle Holm-Nielsen genvalgtes med applaus 
  
8.    Valg af tre suppleanter   

 Følgende blev valgt: 

 To med fast bopæl i Sønderho 
 Søren Hjelm Nielsen 
 Margrethe Fischer 
 
 1 sommerhusejer: 
 Finn B. Petersen  
 
 9. Valg af revisor  

 Revisionscentret, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder 

10. Eventuelt 

Margrethe Fischer ønskede foreningens regnskab lagt på hjemmesiden. Marius Nielsen mente, det 
var mere hensigtsmæssigt at ethvert medlem kunne rekvirere det hos ham.  
På den første dagsorden, der var udsendt, var et fejlagtigt telefonnummer for tilmelding til 
generalforsamlingen. Vedkommende har fået en undskyldning for den ulejlighed, det må have 
forvoldt hende. 
Formanden takkede generalforsamlingen god ro og orden og dirigenten for at have udført sit 
hverv på tilfredsstillende måde. 
 

Sten Andersen / Helle Holm-Nielsen 

22.06.2020 

 

 

 


