Referat af generalforsamlingen i Bjæverskov antenneforening tirsdag den 8/2 2022.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen vælger Finn Hansen. Finn han vil gerne modtage valget og han
bliver valgt. Finn konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet. Der er 11 stemmeberettiget
medlemmer, ingen har medbragt fuldmagt for andre medlemmer. Der bliver ikke valgt stemmetællere.
Dagsorden bliver gennemgået. Der er ingen som har fremsat forslag som ikke er med.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til
godkendelse.
Bestyrelsen beklager at regnskabet ikke har været tilgængeligt på hjemmesiden, vi arbejder på en ny
hjemmeside løsning. Birgit Thomassen har i løbet af året trukket sig, i stedet har Ranghild Koefod hjulpet til,
men hun ønsker ikke at være en permanent løsning.
Vi er gået 32 medlemmer tilbage til 588. Medlemmer med internet er kun faldet med 1 til 271.
Den ny kontrakt med Stofa er nu forhandlet på plads det har taget 1 år og 10 måneder. Det har været en
sej kamp, primært om en lav hastighed på 100/50Mbit til 199,‐ pr. måned. Den nye aftale er en 3‐årig aftale
hvor Stofa varetager administrationen på vegne af Antenneforeningen. Stofa har aldrig officielt opsagt den
gamle administrationsaftale, så bestyrelsen vil arbejde på at foreningen ikke skal betale Stofa for dette. I
den nye aftale får foreningen en pulje, til udvidelse af anlægget i nye områder på 800.000, ‐. Samt en pulje
på 10.000, ‐ til at dække foreningens tab ved udmeldelser, da man nu kan udmelde sig med 1 måneds
varsel. Pakkekontingentet vil være uændret i 2022.
Bestyrelsen har holdt igen med afslutningen af opgraderingen af anlægget, for at få lagt pres på Stofa for
afslutning af kontraktforhandlingen. Afslutningen af det arbejde vil starte nu og skulle være færdigt i uge 8‐
9. Der vil være afbrydelser i signalet på hverdage i dagtimerne. Der skal på et tidspunkt laves en ny
kanalsøgning. Denne opgradering vil give mere stabilt TV i forhold til støj fra 5G, 1.000Mbit internet og
bedre overvågning af driftsforstyrrelser. Men det bliver på bekostning af FM‐radioen som nu bliver taget
ud. Alle antenner og paraboler kan herefter afmonteres fra masten da vi ikke bruger den mere. Men
masten kan ikke nedtages da den anvendes af vandværket.
De medlemmer som har de gamle internethastigheder på 30/30 og 50/50. De kan skifte til den nye 100/50
til 199.‐ og spare 59,‐ eller 79,‐ om måneden. Medlemmerne skal selv aktivt gøre dette på Stofas
hjemmeside, det koster ikke noget at skifte.
Der spørges til om tilflyttere får information om Antenneforeningens eksistens. Det gør de i det omfang at
grundejerforeningerne oplyser ejendomsmæglerne om dette (Dette gør Bjæverskov grundejerforening).
Antenneforeningen får ikke besked om ejerskifte, hvis ikke husstandene er medlem og selv meddeler dette.
Grundejerforeningerne må ikke videre give disse oplysninger.
Udvidelsen af anlægget hos Milton Husene i Klidebjergs Agre bliver ikke til noget da Fibia ville gå ind i
området gratis.
JV Construction 37 boliger i Kildebjergs Agre samt Boligselskabet Sjælland 45 boliger bag netto. Begge
projekter er meget interessante men udskudt på grund af materiale priser.
Bestyrelsen er blevet enige om at investere i en ny hjemmeside løsning. Det vil gøre det nemmere at
opdatere siderne. Udgiften er 9.000,‐ i opstart og 1.200,‐ om året.
Beretningen bliver godkendt.
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3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kent fremlægger de poster i regnskabet for 2021 som afviger fra budgettet for 2021.
Der har været et fald i kontingentet på 30.000, ‐. Der har været 1.797,67 for meget i indtægt, det har ikke
været muligt at finde fejlen. De sidste 14.905,15 fra moms og Copydan sagen er blevet indtægtsført.
Der er blevet brugt 2.617,20 på gaver til revisorerne og et hotelophold i forbindelsen med Stofa dagen.
Vederlaget er blevet indeksreguleret. Der er betalt 10.357,68 i rente til banken.
Der er blevet monteret elmålere i samtlige skabe til 84.000,‐ dette er et nyt lovkrav.
Der bliver stillet spørgsmål om kabeludskiftninger kunne betales af Stofa puljen. Men den er kun til nye
udvidelser.
En stor del af foreningens formue vil blive brugt på den igangværende opgradering, så renteudgiften bliver
betydeligt mindre i 2022.
Til info er der forhandlinger i folketinget om at der skal moms på Copydan.
Regnskabet er godkendt.
4. Eventuelle forslag.
Der er ikke nogle forslag til behandling.
5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) og takstblad for det løbende
regnskabsår.
Budgettet bliver gennemgået, Der er 2 nye poster: Fordelsforening/Administration 41.300,‐ og Bank negativ
rente 4.000,‐.
Det vil blive undersøgt om vi kan nedsat forsikringspræmien nu hvor vi ikke bruger masten. Hvis der
kommer moms på Copydan er det en mere udgift på 100.000,‐
Takstbladet bliver gennemgået.
Budgettet og taksbladet bliver godkendt.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant jf. § 13
 Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter. Alle stiller til genvalg.
Der er ikke nogle som ønsker at stille op til bestyrelsen.
Så Kent Løve Læskovvej 47 fortsætter som kasserer.
Flemming Brandt Læskovvej 229, Aage Rasmussen Læskovvej 9 og Dennis Engell Læskovvej 93 fortsætter
som bestyrelsesmedlemmer.
Johnny Danielsen Læskovvej 111 og Finn Hansen Læskovvej 2 fortsætter som suppleanter.
7. Valg af revisorer/bilagskontrollanter jf. § 16
 2 revisorer/bilagskontrollanter. Birgit har trukket sig. Per stiller til genvalg.
Bestyrelsen forslår at Hanne Larsen bliver valgt. Ingen andre ønsker at komme i betragtning. Så Hanne
Larsen Skovbovej 125 og Per Nielsen Skovbovej 20 bliver valgt.
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