
Gårslev Antenneforenings generalforsamling 
onsdag 26. maj 2021 

 
Antal deltagere: 10 
 
Generalforsamlingen startede med spisning for tilmeldte 
 
Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Regnskabsaflæggelse 
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
  På valg er: John Skodsborg 
   Evert Nass 
 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 
Søren Skou blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet i henhold til vedtægterne. 
 
Ad. 2 
Jeg vil kort sige noget om det forgangne år. 
 
I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamling afholdes inden udgangen af 
april måned. Bestyrelsen havde planlagt at afholde generalforsamlingen den 29. april og 
havde reserveret sognegården samt annonceret i Trekantens Folkeblad. Desværre måtte 
vi aflyse på grund af Corona restriktioner. Bestyrelsen besluttede derfor at udsætte 
generalforsamlingen til i dag og vi skal stadig holde afstand og have god hygiejne. 
 
Efter generalforsamlingen sidste år afholde bestyrelsen sit første møde for at konstituerer 
sig i henhold til vedtægterne. Formand blev John Skodsborg, Kasserer blev Jakob 
Skodsborg, Evert Nass blev sekretær, Poul Nielsen og Mogens Lange som 
bestyrelsesmedlem. 
 
Det er ikke længere de store ting der rør sig i vores forening, den køre næsten af sig selv. 
Vi skal ikke længere tænke på kanaludbud, bredbåndsforbindelse, kontingentopkrævning 
og medlemsoversigt, alt dette foretager EWII for os. Så kan man måske sige er der så i 
det hele taget behov for en antenneforening, JA det er der for at vi kan få billigere 
bredbånd m.v. Derfor har bestyrelsen heller ikke afholdt mange møder i 2020 
 
I året 2020 fik vi besked om at EWII og YOU SEE ville gå gik hver for sig. Dette indebar at 
opkrævning for TV ikke længere blev opkrævet fra EWII men direkte fra YOU SEE. 
 
I efteråret havde vi fået et møde med EWII sat i stand. Her blev vi præsenteret om 
nyheder samt at det nu ikke længere var muligt for EWII at opkræve for TV pakker. Det 
blev derfor besluttet at fremtidig opkrævning skulle være for bredbåndskunder, hvilket vil 
ske fra 2022. Med hensyn til afregning for 2021 ville vi få det samme som for 2020 og der 
ville ikke blive foretaget opkrævning ved medlemmerne. 
 
På vores hjemmeside kan man foretage ind- og udmeldelse af foreningen. Disse 
meddelelser bliver videresendt direkte til EWII. 



 
Med hensyn til TV fra YOU SEE vil adresser i Gårslev være registreret som medlemmer af 
antenneforening og vil således få mulighed for særlig pris på TV pakker. Derfor skal 
beboer i Gårslev som ønsker TV fra YOU SEE selv tage kontakt til YOU SEE for at blive 
medlem. Denne kontakt kan ske via vores hjemmeside. 
 
Budgettet for 2021 blev behandlet og det blev besluttet at vi holder kontingentet meget lavt 
så længe vi har en stor formue. 
 
Som jeg har forsøgt at beskrive i denne beretning er det måske også ved tiden at vores 
vedtægter burde revideres. Jeg vil derfor foreslå at dette arbejde overlades til den 
kommende bestyrelse. 
 
Med disse ord vil jeg hermed slutte min korte beretning og sige tak til den øvrige 
bestyrelse for et godt samarbejde. 
 
Formandens beretning blev godkendt 
 
Ad. 3 
Formanden gennemgik på kassererens vegne regnskabet som viste et underskud på 
11.271,52 kr. Underskuddet var planlagt for at nedbringe foreningens formue. Regnskabet 
blev derefter godkendt. 
 
Ad. 4 
John Skodsborg og Evert Nass blev alle genvalgt 
Som suppleant blev Søren Skou valgt 
 
Ad. 5 
Morten Bjerre Pedersen blev genvalgt som revisor 
Kaj Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Ad. 6 
Der var indkommet følgende forslag: 
 
Hej Gårslev Antenneforening. 
Bestyrelsen. 
Jeg sender hermed et forslag til generalforsamlingen, vedr. Antenneforeningens 
indestående beholdning. På seneste afviklede generalforsamling, var det et pænt 
indestående beholdning. Bankerne er begyndt at tage penge for at man har en konto. 
Bankerne tager renter af indestående beløb over et vist beløb, afhængig af hvilken bank 
pengene står i. 
Ewii og YouSee er nu adskilte, med hver sin opkrævning og produkter. 
Gårslev Antenneforening kommer sikkert ikke til at skal bruge udgifter til det anlæg/fiber, 
der bruges i dag. 
Derfor tænker jeg, at det kan give god mening at lade et pænt stort beløb fordeles ud og 
tilbage til foreningens medlemmer. 
 
Venlig Helsen 
Anita Sjælland Jensen 
Borgvold 53 Gårslev. 
 
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget, da der ville være tale om et meget lille beløb til 
hvert medlem og det ville samtidig være for besværligt at skulle bede om medlemmers 
kontonummer. 



 
Forslaget blev sendt til afstemning og resultatet var: 
0 stemmer for 
10 stemmer i mod 
Dermed blev forslaget forkastet 
 
Ad. 7 
Intet 
 
 
 

27. maj 2021 JCS 


