Referat af ordinær generalforsamling i
Antenneforeningen Holluf Pile
onsdag d. 27. april 2022
Der var fremmødt 7 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 0 fuldmagter.
(Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder
op, kun medbringe én fuldmagt. Ligeledes skal det nævnes, at da en fuldmagt er et personligt dokument, kan den
ikke videregives til 3. person.)

Pkt. 0.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen år 2022, og gik straks over til Pkt. 1 i
flg. den udsendte dagsorden; ”Valg af dirigent og referent”.
Pkt. 1.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jan Hansen, HK 347 – valgt uden modkandidater.
Valg af referent: Bestyrelsen foreslog foreningens sekretær Steen Birketoft - valgt uden
modkandidater.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
jfr. foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.
Pkt. 2.
Bestyrelsens beretning:
Formanden (: FM) aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år (2021).
Der var ingen spørgsmål til beretningen, og dirigenten kunne konstaterede, at beretningen var
godkendt enstemmigt.
Pkt. 3.
Aflæggelse af regnskab for 2021:
Kasseren (: Kass) oplyste at regnskabet for 2021 var delt ud til samtlige medlemmer sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kass gennemgik herefter hovedpunkterne i
regnskabet.
Der var flg. Spørgsmål til regnskabet:
• HK 283: Er der indregnet udgifter til nedtagning af ikke anvendt udstyr i masten, samt
vedligehold af mastehus? Kass.: Ja. Der var i regnskabet ikke indregnet beløb til at
”rense” masten, og da det er lavet i 2022 fremgår det af budgettet for 2022.
• HK249: Negativ rente – kan den trækkes fra? Kass: Da vi er en forening og ikke er
momsregistreret har vi ingen muligheder for at trække renteudgiften fra.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, og dirigenten kunne konstatere, at
regnskabet var enstemmigt godkendt.
Kass. Gennemgik herefter budgettet for 2022. Dette var ligeledes udsendt med indkaldelsen
og refereres derfor ikke her.
Der var ikke spørgsmål til budgettet for 2022, og dirigenten kunne konstatere, at budgettet
var enstemmigt godkendt.
Pkt. 4.
Fastsættelse af kontingent for 2022:
Bestyrelsens foreslog flg. priser for 2022:
➢ Kontingent = Kr. 0,00 inkl. moms.
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➢ Ny-tilslutning = Kr. 2.995,- inkl. moms. (Energi Fyn-pris)
➢ Gen-tilslutning = Kr. 495,- inkl. moms. (Energi Fyn-pris)
Alle forslag blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 5.
Eventuelle forslag:
• Der var kun indkommet et forslag, nemlig fra bestyrelsen/AFHP:
o Tilskud til alle medlemmers køb af TV-signal/internet købt gennem Energi
Fyn på forventeligt 500.000,- kr. Beløbet gives som rabat.
▪ HK 283: Hvad med dem der ikke har Energi Fyn/Waoo som
internetleverandør? Kass.: AFHP kender kun de medlemmer, der er
registreret som medlem af foreningen.
▪ HK 321: Alle bør have det samme beløb tilbage. Kass.: Enig
▪ HK 283: Er skat blevet hørt i forhold til evt. skattepligtig indtægt for
medlemmerne? Kass.: Foreningens revisor, har som ansat i Skat, sikret
at dette er undersøgt.’
o FM oplyser i forbindelse med ovenstående, at der fra bestyrelsens side vil
blive taget fat i Waoo med det samme, med henblik på at få effektueret
rabataftalen hurtigst muligt.
Dirigenten kunne efterfølgende konstatere at bestyrelsens forslag var enstemmigt vedtaget.
Pkt. 6.
Valg til bestyrelsen:
•

Valg for perioden 2022 – 2024:
o Steen Sommer (villig til genvalg). Valgt uden modkandidater.
o Steen Birketoft (villig til genvalg). Valgt uden modkandidater.

(Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende best.-møde.)
Valg til bestyrelsessuppleanter:
o Alex Rhodin. HK 283. Valgt uden modkandidater.
o Jørgen Pedersen. HK 268. Valgt uden modkandidater.

Pkt. 7.valg af revisor og revisorsuppleant:
Flg. på valg:
o Revisor Jens Ulrik Leth, VK 271. Valgt uden modkandidater.
o Revisorsuppleant Jørgen Mortensen, KK 65. Valgt uden modkandidater.
Pkt. 8.
Eventuelt:
• KK 65: Hvorfor er der aldrig en repræsentant fra Waoo med til
generalforsamlingerne, som vi tidligere har haft det. FM: Det er bl.a. begrundet i
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•
•

Corona, og det er blot udskudt. Waoo vil bl.a. også være vært for en dag med ”Åbent
hus”, hvor Waoo kommer for at præsentere deres produkter.
HK 283: Hvor mange medlemmer er der mistet i det seneste år? Kass.: 15 på det
seneste ½ år. FM: Beklageligt at der ikke tages kontakt til bestyrelsen, hvis
medlemmerne oplever, at der er en dårlig kundeservice.
KK 65: Er der kommet nye medlemmer. FM: Der har, siden nytår, været 4
forespørgsler vedr. ønske om medlemskab.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere der ønskede ordet eller havde spørgsmål, og
afsluttede derfor generalforsamlingen kl. 20.43. Dirigenten takkede god ro og orden.

________________________
Jan Hansen/Dirigent

_______________________
Steen Birketoft/Referent
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