
        07. september 2017 

RESUME FRA BESTYRELSESMØDE 

1. DRØFTELSE AF INDSKUD (NU 2000KR): 

Selvom indskuddet ved indmelding i Sønderho Antenneforening er sat ned fra 
4800kr til 2000kr, er det bestyrelsens opfattelse, at et indskud kan afholde 
interesserede fra at flytte deres nuværende tv-og internet leverandør til Sønderho 
Antenneforening.  

Foreningen vil derfor tilbyde en afdragsordning på indskuddet over et mindre antal 
år. Derved vil vi kunne tilbyde et medlemskab indeholdende TV og internet på ca. 
380kr/md. Ingen ekstra udgifter, ingen gebyrer. Det tror vi ikke, nogen anden 
udbyder af tv- og internet kan matche. 

Ordningen vil sikkert også have interesse for personer, der har købt helårs- eller 
sommerhus, og derfor skal finde en leverandør af tv- og internet. 

2. BREDBÅNDSPULJEN: 

Foreningen fik 1.3 mio. kr. fra Bredbåndspuljen til at udbygge dens 
tilslutningsområde til også at omfatte hele sommerhusområdet. 

Regnskabet er nu afslutter, idet de sidste regninger fra tekniker og entreprenør er 
modtaget. Udgifterne oversteg tilskuddet en smule. Men der har været en rimelig 
tilgang af nye medlemmer, så regnskabet kommer til at se fornuftigt ud. 

3. NYT FRA FDA: 

Foreningen for Danske Antenneforeninger afholder landsmøde d. 3-5 nov. 2017 og 
samtidig afholdes generalforsamling med valg af ny formand.  

Sønderho antenneforening vil invitere den ene af de (mindst) 2 kandidater til en 
orienteringsaften inden landsmødet. Nordby Antenneforening vil blive inviteret til at 
deltage i mødet. 

4. HJEMMESIDE NYT: 

Under bjælken ”Referater” har hidtil kun stået referater fra generalforsamlinger. I 
fremtiden kan man også finde resumeer fra foreningens bestyrelsesmøder. Vi tror, at 
brugerne af hjemmesiden vil finde det nærværende og informativt at kunne følge 
lidt med i, hvad bestyrelsen beskæftiger sig med i løbet af året. 
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5. TILTAG TIL EN FORØGELSE AF MEDLEMSANTALLET: 

I Sønderho’s indre by er der desværre mange husstande, der ikke er medlem af 
Sønderho Antenneforening. Da vi tror, vi kan tilbyde et bedre og billigere produkt 
end andre udbydere, vil vi gøre endnu et forsøg på at tiltrække nye medlemmer fra 
dette område: 

Der vil i næste nummer af Sønderho Nyt blive indsat en orientering specielt 
målrettet den indre bys husstande. Og senere på året udsendes et orienteringsbrev 
som opfølgning på det brochuremateriale, vi fra foreningen tidligere har delt ud til 
alle ikke-medlemmer i hele Sønderho Antenneforenings dækningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


