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Antenneforeningen deler gaver ud til medlemmerne 
 
Gårslev Antenneforening har fået en al for stor kassebeholdning, så nu får medlemmerne 
en gave i form af betalt tv-grundpakke. Der er gratis tv på vej til 350 medlemmer i 
antenneforening, som vil have formuen ned. 
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Gavebod 
 
Gårslev: De cirka 350 medlemmer af Gårslev Antenneforening har fået en tidlig julegave. 
 
De har nemlig fået at vide, at de ikke skal betale for tv-grundpakken i ni måneder. Det 
tilbud træder i kraft den 1. januar og ni måneder frem. 
 
- Det har vi aldrig prøvet før, og det bliver også en engangsfornøjelse. Men vi har en 
kassebeholdning, der er blevet al for stor, så nu giver vi pengene tilbage til medlemmerne, 
og det er helt bestemt en dejligt at kunne det, siger Hågen Jørgensen, der er sekretær i 
Gårslev Antenneforenings bestyrelse. 
 
Grunden til, at Gårslev Antenneforening er i gavehumør skal findes på foreningens 
generalforsamling i april, hvor det blev vedtaget at nedbringe foreningens formue med 
471.000,00. 
 
- Med den nuværende aftale med Ewii er der ikke længere brug for den samme 
kassebeholdning, som da vi selv stod for vedligeholdelse af kabelnettet. Denne opgave 
varetages nu af Ewii, som leverer signalet via fibernettet, hvilket giver andre muligheder for 
antenneforeningen. Og i den forbindelse vil foreningen nu betale medlemmernes tv-
grundpakke i en periode, forklarer Hagen Jørgensen. 
 
Nærmere bestemt fra 1. januar 2018 og ni måneder frem. 
 
Bestyrelsen påpeger, at det selvfølgelig kun gælder medlemmer, der har betalt 
medlemskabet senest den første februar 2018. 
 
Ikke længere et gebyr 
Medlemmerne i Gårslev Antenneforening sparer hver især omkring 1300 kroner, fordi de 
ikke skal betale for grundpakken i en periode. Men det hører med til den historie, at det 
næsten også er penge, som medlemmerne selv tidligere har indbetalt, for der har været et 
gebyr på 1000 kroner, når man meldte sig ind. 
 
De penge er brugt til at have den solide kassebeholdning, men da den i fremtiden ikke skal 
være så stor, skal der fremadrettet ikke betales det gebyr, hvis man ønsker at melde sig 
ind i foreningen. 
 
Antenneforeningen beholder stadig en lille kassebeholdning, så der er penge til 
vedligehold og diverse andre opgave. 
 


