
Gårslev Antenneforenings generalforsamling 
torsdag 28. marts 2019 

 
Antal deltagere: 27 
 
Generalforsamlingen startede med spisning for tilmeldte 
 
Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Regnskabsaflæggelse 
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  På valg er: John Lauritsen 
   John Skodsborg 
 5. Valg af revisor. På valg er: Morten Bjerre Pedersen 
  Valg af revisorsuppleant.  På valg er: Kaj Pedersen 
 6. Behandling af fremkomne forslag 
 7. Evt. 
 
Ad. 1 
Hagen Jørgensen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 
 
Ad. 2 
Kort sagt om det forgangne år. 
På første bestyrelsesmøde, efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret i 
henhold til vedtægterne, med John Lauritsen formand, John Skodsborg kasserer, Jacob 
Skodsborg sekretær, Poul Nielsen og Mogens Lange som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Som aftalt jf. forslag på generalforsamlingen i 2017, skulle vores formue reduceres, så det 
stemte overens med vores fremtidige udgifter. 
 
Hvilket betød, at alle medlemmer i Gårslev antenneforening fik betalt grundpakken de 
første ni måneder i 2018, en besparelse på kr. 1.341,00 for hvert medlem. 
Ovenstående har også gjort et pænt indhug i vores formue. 
Vi har dog fortsat penge i kassen, hvilket har betydet at kontingent for hele 2019 er kr. 
20.00. 
 
Den, 4. december 2018, holdt vi et samarbejdsmøde med EWII i Kolding. 
Emner: 
Kontingent og opkrævning af grundpakken. 
 

De første 9 måneder i år er grundpakken opkrævet og betalt af foreningens formue. 
 
Fjerde kvartal er grundpakken opkrævet af EWII, hos enkelte medlem, sammen med 
eventuelle ekstrakanaler og bredbånd. 
 
Fremover opkræver EWII al TV og bredbånd, fordelen for os er, at vi ikke skal betale 
grundpakken for et helt år af gangen, men kvartalsvis. 
 
Da vi samtidig kunne nøjes med et kontingent for 2019 på kr. 20.00, aftalte vi med 
EWII, at de fremover opkrævede kontingent kvartalsvis. 
 
Vi afregner kontingent en gang årlig med EWII. 



 
Skulle vi selv opkræve kontingent, ville vores omkostninger stort set stjæle hele 
beløbet. 

Vi skulle gerne have flere medlemmer i vores forening, jo flere vi er des bedre kan vi 
forhandle aftaler med EWII. 
Vi har derfor fået fremstillet materiale og brev, der fortæller lidt om de muligheder/rabatter 
vi har i foreningen. 
Muligheder: 
Der er nye udstykninger, Jacob informerer på Facebook. 
Vi kan også kun opfordre vores medlemmer til og informere om vores forening. 
 
Der skal ikke betales indskud til vores forening, kun årlig kontingent, EWII installere fiber 
u/b, skal dog aftales med EWII. 
 
Til slut vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde det forgangne år. 
 
Der var følgende spørgsmål til beretningen: Hvad får vi for vores kontingent. John svarede 
at vi får TV og bredbånd til en lavere pris 
 
Ad. 3 
Kassereren gennemgik regnskabet som viste et underskud på 344.076,04 kr. 
Underskuddet var planlagt for at nedbringe foreningens formue. Regnskabet blev derefter 
godkendt. 
 
Ad. 4 
John Lauritsen ønskede ikke genvalg, i stedet blev suppleanten Evert Nass valgt. John 
Skodsborg blev genvalgt 
 
Ad. 5 
Morten Bjerre Pedersen blev genvalgt som revisor 
Kaj Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant 
 
Ad. 6 
Der var ikke fremkommet forslag 
 
Ad. 7 
Under eventuelt blev der stillet spørgsmål om følgende: 
 

• Er samarbejdsaftalen med EWII tidsbegrænset. John L svarede at vi ikke hade 
ønsker om at opsige den. 
 

• Havde foreningen fornemmelse af om de nybyggede grunde i byen vil være 
medlem af vores forening. Svaret var at vi forsøger at kontakte nybygge huse men 
opfordrede til at medlemmerne var behjælpelig med kontakten. 
 

• Kaj stillede spørgsmål til hvordan det gik med de skilte som EWII i sin tid lovede i 
forbindelse med udstykning af grunde. Svaret var at dem havde vi ikke modtaget. 
 

• Hagen stillede spørgsmål om hvad den store kassebeholdning skulle bruges til. 
Svart var at den ind til videre skulle bruges til at gøre kontingentet meget lille. 

 
 

1.april 2019 JCS 


