
Referat fra 

GENERALFORSAMLING I SØNDERHO ANTENNEFORENING 
Onsdag, den 28.marts 2018 kl. 19.30 I Sønderho Forsamlingshus. 

 

Dagsorden: 

1.:  Valg af dirigent:  Hans Fischer Nielsen ` 

  Valg af referenter:  Bent Maigaard/Gert Jacobsen 

  Fuldmagter:   Ingen 

2.:  Formandens beretning. 

Formandens beretning kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside 
under fanen “AF info”. 

Specielt følgende emne blev debatteret: Hvad vil det betyde, hvis 
Energistyrelsens krav til Sønderho Antenneforening ikke kan opfyldes? 

Formanden oplyste, at vi er meget tæt på at have tilsagn om hvilende 
medlemskab fra det antal nye medlemmer fra de fem veje, der er 
nødvendige for at få tilskuddet tildelt. Men også andre parametre spiller 
ind. Vi håber, at styrelsen har forståelse for den situation, vi er kommet I, 
og dermed tildeler os den sidste del af tilskuddet på ca. 1,2mio kr. 

Foreningen vil på sin hjemmeside under fanen “AF info” løbende 
orientere om udviklingen. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

3.:   Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. 

Efter en gennemgang af regnskabet blev der stillet en del spørgsmål med 
relation til problemet vedr. Energistyrelsen(ENS). Kassereren forklarede 
bl.a., at regnskabet altid er foretaget på baggrund af forskellige premisser 



Med afsæt I revisionsfirmaet anbefaling, er det udbetalte tilskud fra ENS 
indregnet i regnskabet for 2017. Ligeledes er den sidste dele af tilskudet 
indregnet I budgettet for 2018. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

  

4.:  Indkomne forslag: 

  Fastsættelse af foreningskontingent og pakkepriser. 

  Bestyrelsen foreslår uændrede priser.  

Forslaget blev godkendt. 

 

5.:  Fastsættelse af gebyrer: 

  Bestyrelsen foreslår uændrede priser.  

Forslaget blev godkendt. 

 

6.:  Fastsættelse af honorar til formand, kasserer  

og teknisk ansvarlig. 

  Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales honorarer. 

Forslaget blev godkendt. 

 

 

7.:  Valg af bestyrelse: 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Marius Nielsen (villig 
til genvalg), Jan Kromann-Rasmussen (ikke villig til genvalg) og en 



sommerhusejer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Marius Nielsen og nyvalg 
af Willy Morgenstern. 

Marius Nielsen og Willy Morgenstern blev (gen)valgt. 

 

     8.:  Valg af tre suppleanter: 

To med fast bopæl i Sønderho og en sommerhusejer. På valg er Willy 
Morgenstern, Lene Hodal og Anders Ole Nielsen. Bestyrelsen foreslår  
genvalg af Lene Hodal og Anders Ole Nielsen. 

Lene Hodal og Anders Ole Nielsen blev valgt. 

 

     9.:  Valg af revisor: 

  På valg er Revisionscentret i Tønder. 

Bestyrelsen foreslår genvalg. 

Forslaget blev godkendt. 

 

     10.: Eventuelt. 

  Intet at bemærke. 

    

 


