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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek  
den 26. februar 2019 kl. 19.15 er vedhæftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foreningen har en samarbejdsaftale med Stofa om service og ydelser 
Stofa kundeservice har tlf.nr. 8830 3030 

 

Antenneforeningen ejes 100% af dig som medlem 

Kontakt bestyrelsen med spørgsmål eller når ”noget driller”, så det ikke bliver et problem 
 

KAMPAGNEPERIODE 
 

TILSLUTNINGSMULIGHED FOR DINE NABOER, VENNER OG ANDRE INTERESSEREDE 

Som medlem må du gerne reklamere for vores forening 
 

I vores dækningsområde med en stander i skel, tilbyder foreningen GRATIS tilslutning til foreningens net 
 

Der skal ikke betales tilslutningsgebyr eller andre gebyrer, og  
vi sikrer, at der opsættes et stik i huset med tilslutning til TV, radio og internet 
 
Lige nu får du nemlig 100 kr. i rabat i 3 mdr., når du bestiller Stor eller Mellem tv-pakke 

Læs mere på stofa.dk - husk at indtaste din adresse 
 

Hvis stikledningen mangler eller er defekt, skal du grave stikledningen ned over egen grund 
 

Vælger i at få gravet stikledningen ned over egen grund af et momsregistreret firma, vil 
betalingen være fradragsberettiget efter reglerne om håndværkerfradrag (www.skat.dk) 

 

 Internethastigheder fra 30/30 Megabit til 300/50 megabit.  

Vi forventer, at hastigheden i løbet af 2019 kan gå op til 1 Gigabit 
 

 
For at være medlem af Antenneforeningen skal man som minimum enten have:  

• En af Tv-pakkerne (Tv-pakke 1 - Tv-Pakke 2 - Tv-pakke 3)  eller  
(Med en Tv-pakke kan man på alle håndholdte medier og PC se TV) 

• Internet Only (uden Tv-pakker, TV kan streames, eks. Netflix)   eller 
• MitTv - frit Tv-kanalvalg uden Tv-pakke, vælg 1 Tv-kanal ad gangen 

  

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 26. februar 2019 kl. 19.15 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Aflæggelse af årsregnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Beslutning om overskuddets anvendelse 

7. Budget for det løbende regnskabsår 

8. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår 

9. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 

Formand Erik Jepsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med praktiske oplysninger.  
 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen pegede på Bent Jakobsen fra Slangerup, som sidder i Frederikssund Ældreråd, har været i bestyrelsen for Slangerup 

Svømmeklub og arbejdet som værkfører hos Sonion i Roskilde i mange år. Bent Jakobsen blev valgt med akklamation. 
 

Formand Erik Jepsen præsenterede bestyrelsen: Herman Ransborg (næstformand), Jørgen Lyngstrup, Michael Bülow (sekretær), 

Povl-Erik Høxbroe (kasserer) og sig selv. Herefter suppleant Keld Hansen og Poul Rasmussen som var forhindret i at deltage,  

revisor Erik Vestergaard Svendsen som var forhindret i at deltage, revisor suppleant Anette Reinert og Carsten Haun Larsen fra Stofa.  
 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. 

Der var fremmødt 42 husstande. 
  

Som referent blev udpeget Michael Bülow.  

Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer/diktafon.  

 

Der blev valgt 2 stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning.  

 

2) Beretning om foreningens virksomhed 
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen, og ligger på foreningens hjemmeside. 
 

Erik startede med at spørge til, om forsamlingen havde læst beretningen, og om der var ønsker om at få den gennemgået. 

Der var ingen ønsker om at få beretningen gennemgået. 
 

Erik spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
 

Erik omtalte kanaomlægningen den 16. januar 2019, hvor bestyrelsen ikke ved, hvor mange der er blevet berørt. 

De fleste Tv og bokse opdaterer det selv, og så oplever man ikke noget.  

Det er kun hvis man har glemt at sætte Tv og boks til automatisk opdatering at man mærker noget.  

På vores hjemmeside kan man for de fleste Tv se, hvordan man gør det, eller med et link hvor man kan se det.  

Kanalomlægningen frigjorde 700 mega-hertz-båndet fordi man skal begynde at køre 5G telefoni fra sendemasterne, og der skal man 

bruge det bånd. Båndbredden til Tv-programmer er ”skrumpet” ind til 600 mega-hertz-båndet, men det kan stadig lade sig gøre at 

presse det ind på mindre båndbredde. 
 

I løbet af året har vi har vi lavet den nye samarbejdsaftale, som er nævnt i beretningen. Vi skal have opgraderet vores net til  

Docsis 3.1, hvor vi har mulighed for at få 1 Gigabit på download på vores computer (bredbåndsnettet). Upload er lidt usikker endnu, 

det svinger imellem 100 og 500 Megabit. Mit gæt er, at i starten er det nok 100 Megabit, og senere 300 megabit eller 500 megabit. 
 

Det vi håber er, at Stofa holder ord, at opgraderingen er færdig her sidst i 2019 så vi er klar til 2020 hvor vi skal have Olympiade, 

fordi der er store chancer for, at der komme en del 4K udsendelser fra Olympiaden. 

Og det er netop det vi skal have båndbredde nok til, når alle Tv-programmerne efterhånden begynder at køre 4K, så det er virkelig 

vigtigt at vi har denne her båndbredde til rådighed. 
 

Det lige så vigtigt at man også har denne båndbredde på bredbånd til streaming, fordi det fremad rettet kommer til at foregå med 

streaming på mange af programmerne, og hvis man ikke har en kablet forbindelse til sine enheder, så er det en god ide overveje at 

tænke på at kable sine ting i stedet for at køre det over WI-FI. 
 

Det der er problemet med WI-FI er, at alle husstande har min. 10 til 20 enheder, og nogle har 46 enheder på deres WI-FI, og det giver 

en frygtelig bunke støj på selve det LAN hvor man har WI-FI ‘en på. Derfor er det meget vigtigt at man sørger for at gøre det så nemt 
som muligt og få lagt nogle kabler frem til både Tv og bokse. Hvis man en stationær PC, så sæt også et kabel i den.  

Og husk, at kablerne (data) skal være til 1 Gigabit 1.000 Megabit.  

Jeg har lige været ude for en, som havde gamle 100 Megabit kabler og ikke kunne forstå, at han kun havde 100 Megabit, selvom han 

betalte for 300 Megabit. Men det er klart, at når kablet kun kan klare 100 Megabit, så går det galt. 
 

http://www.sonion.com/
http://www.sonion.com/
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Bemærkninger om WI-FI ved Erik 

Når vi så er inde på WI-FI, så er det virkelig her det største problem ligger.  

Igennem året her har der været meget ”ballade” med det - fordi folk ikke kan forstå, hvorfor det ikke virker - de har placeret routeren i 

den ene ende af huset nede på gulvet, og der står den jo godt af vejen, så de ikke kan se den. 

Med de båndbredder vi har i dag, skal routeren min. stå i midten af huset, og så højt som muligt – bare ikke oppe på loftet, så bliver 
den for varm. Hvis man ikke har mulighed for det, så ligger der heroppe på bordet brochurer på Strong mesh enheder, som man kan 

dække hele huset med typisk 2 til 3 enheder. Hvordan man installerer dette, se mere på www.strongtv.dk  forhandles blandt andet hos 

Elgiganten. Der findes flere andre fabrikater af disse systemer. Bemærk at mange huse har en alufolie som dampspærre, her er der 

virkelig problemer med WI-FI dækning. 
 

Til check af hvordan ens WI-FI signal er i huset, har Stofa og Fullrate hver en APPS, som kan benyttes. De er begge gratis. 

Det er en god indikering af om man skal ud og investere i ekstra udstyr. 
 

Vores net 

På bordet heroppe er der en tegning over vores omfattende net med fiber opdelt i Ø’er, hvis nogle er interesserede i at se hvor stort et 

område vi efterhånden dækker. 
 

Der ligger også de to annoncer om indkaldelse til generalforsamlingen som har været sat i avisen. 

 

Stofa kundeservice 

Når man ringer til Stofa kundeservice er der nogle gange man måske bliver lidt irriteret over at få nogle ”dumme” svar. 

Hvis i ikke rigtig kan komme igennem kundeservice på en ordentlig måde, og det virkelig er noget i trænger til at få hjælp til,  

så må i henvende jer til bestyrelsen.  

Vi har nogle andre muligheder for at komme ind bagom til kundeservice hvis det er et rigtig ekstremt problem.  
 

Jeg har være ude hos et par stykker hvor routeren var for dårlig. Jeg bad VIP kundeservice sende en ny router til mig 

Kørte ud og afleverede routeren til dem, fordi de ikke lige havde check på at installere den selvom det i princippet er plug and play.  
 

Hvis i står i det problem er i velkommen til at ringe eller skrive til mig. 
 

Sommeren 2018 

I sommers havde vi i en seks ugers periode med et rimeligt stort nedbrud på vores net, periodisk typisk 10 min. ad gangen. 

Inden Stofa fik sendt deres tekniker ud, var problemet jo væk. Så det tog virkelig lang tid indtil man fik det indkredset.  
Jeg har nævnt en enkel beboer på Anemonevej, som var villig sammen med mig at holde øje med hvornår tingene faldt ud. 

Vi fandt faktisk ud af hvornår det var, og at det var en fibernode på Engblommevej eller en på Astersvej.  

Så gik Stofa i gang med at skifte alt der overhovedet var mistænkeligt. De fandt nogle indstiksprint i nogle forstærkere og en 

Connector som var flækket på bagside. Når man kiggede på den så en fin ud, men når man skruede den af var flækket på bagsiden, 

og det var den der sendte støj ud på vores returvej. 
 

Det der var det mest uhyggelige i denne seance var, at jeg havde godt nok konstateret disse fejl, og havde en dialog med Stofa 

kundeservice. Min kone er på Facebook og så, at der var rigtig ”rav i den”. Den ene efter den anden skrev: Har du problemer og har 

du problemer, og de hidsede hinanden op i ”den tone” der desværre er på Facebook.  

De eneste der ikke hørte noget var mig og bestyrelsen, men vi fandt ud af hvem det var, og fik skrevet til dem, at det ville være rart, 

hvis de kontaktede mig i stedet for. Vi fik og fandt nogle adresser og lagde med det samme driftsstatus op på vores hjemmeside. 

 

Vores hjemmeside   www.aovnet.dk 

Da min kone er webmaster, er det nemt og hurtigt at få lagt noget på vores hjemmeside, og i er velkommen til at skrive til mig hvis 

der er noget på hjemmesiden i mangler. 
 

Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 
 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

 3) Aflæggelse af årsregnskab 
Kassereren Povl-Erik Høxbroe gennemgik regnskabet, som var fremsendt sammen med indkaldelsen. 

 

• Vi er som forening nu omfattet af et regelsæt efter Hvidvaskning skandalerne - de sager der har været i bankerne. 

Bankerne forlanger, at alle medlemmer i bestyrelsen godkendes via sygesikringskort og billedlegitimation (pas - kørekort). 

• Povl-Erik Høxbroe nævnte, at resultatet blev et overskud på kr. 245.847,00 

• Årsagen til at pkt. ”Kontingent m.m. opkræves af Stofa” falder, skyldes at medlemmerne skifter pakker - og det kan man 

jo gøre hen over hele året. Så der er åbenbart en vandring fra stor pakke og nedad. 

Under udgifter pkt. ”Programafgifter modregnes af Stofa” er pakkeskift årsag til at udgifter falder.  

• Kigger vi på indtægter, har vi fået et stort beløb på kr. 201.294,00 fra Stofa i markedsføringstilskud.  

Det der ligger i det er, at vi i 2018 indgik en ny samarbejdsaftale med Stofa. Udover at Stofa betaler hele gildet ved 

opgraderingen af vores net til Docsis 3.1, får vi i de kommende 5 år yderligere kr. 80.00,00 + moms hvert eneste år, og  

så havde vi en tidligere aftale om hvert år at få et markedsføringstilskud.  

http://www.strongtv.dk/
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• Under ”Serviceomkostninger” ser pkt. ”Renovering af hovedstation” og ”Renovering af kabelnet + tilslutning” ikke ret 

stort ud, På den anden side - under Aktiver - er der et ret stort beløb på kr. 137.600,00 under pkt. ”Anvendt i året”. 

De kr. 137.600,00 er taget fra den pulje på 1,5 million som vi afsatte for 4 – 5 år siden. 

Beløbet er dækker bla. et område, hvor entreprenøren (som er gået fallit) for år tilbage, havde lagt et kabel inden for skel i 

stedet for uden for skel. Det har vi været nødt til at lægge om.  
Og så har der været nogle ”rådne” kabler, som vi måtte skifte. Bla. da kommunen gravede i området nede ved Irisvej. 

Entreprenøren betalte omkostningerne når de gravede et kabel over, men når vi så at kablet på en strækning var ”rådne”, har 

vi valgt at udskifte en længere strækning. 

• Kassebeholdningen er på kr. 2.118.936,00, og foreningen har en ualmindelig god økonomi. Årsagen er, at vi ikke ved hvad 

der kan og vil ske i fremtiden, også selvom vi har opnået, at Stofa betaler for opgraderingen til Docsis 3.1.  

Under budgettet afsættes et beløb til Rådne kabler. Selvom Stofa under opgraderinger klarer mindre skader på kabler, vil 

Stofa ikke betale, hvis vi mod forventning løber ind i et råddent kabel over en længere strækning. 

• Årsagen til at vi har flere banker er at sikre vores indestående.  

Der var engang fik renter af indestående. I 2018 er renteindtægten fra Sparekassen Sjælland-Fyn.  

Vi har undersøgt om renter fra andre banker. Flere af dem ønsker ikke at få en forening som kunde. 

Eks. har vi forespurgt Handelsbanken, Ikano Bank, Bank Norwegian og Santander Consumer Bank AS. 
 

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet. 
 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4) Forslag fra bestyrelsen 
Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

 5) Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke modtaget forslag. 

 

6) Beslutning om overskuddets anvendelse 

Kassereren Povl-Erik Høxbroe foreslog på vegne af bestyrelsen, at overskuddet på kr. 245.847,00 indgår i kassebeholdningen. 
 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.  
 

Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

7) Budget for det løbende regnskabsår 

Kassereren Povl-Erik Høxbroe henviste til pkt.”Renovering af kabelnet + tilslutning”, hvor vi har afsat kr. 200.000,00. 

Godt nok siger Stofa, at når de bygger nettet om til Docsis 3.1 ”går de ikke i små sko”, men vi er nødt til i budgettet at afsætte et beløb 

til renovering af evt. rådne kabler. Bestyrelsen tror ikke på, at vi har særlig mange steder med rådne kabler - for der en del steder hvor 

vi igennem årene har lavet det, når man kigge tilbage på regnskaberne. Vi forventer ikke at have store problemer, men det vil være 

uforsvarligt ikke at afsætte et pænt beløb til det, og det håber bestyrelsen i vil acceptere. 
 

Stofas priser er gået ned, men programafgifterne er gået op. 

I budgettet er bestyrelsen ”lidt imponeret af” at de omkostninger vi betaler, til Stofa er faldet med næste kr. 140,00 årligt pr. medlem. 

De stigninger vi ser, er stigninger der ikke har noget med Stofa at gøre, det er primært stigninger fra dem der leverer programmerne. 

Eks. TV2’s programmer, Viasat (TV3 familien) og Discovery Networks Danmark (Kanal 4, Kanal 5, Eurosport, Discovery m.m.). 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.  
 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
  

8) Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår 
 

Priser Tv pakker månedlige priser i 2019 
Pakke 1 kr. 204,00, pakke 2 kr. 417,00 og pakke 3 kr. 582,00, alle med gratis 4/1 Mbit internet.  

De tre Tv-pakker er steget med ca. kr. 16,00 - 17,00 i forhold til 2018. 
 

Pakke 1 har fået flere kanaler. I pakke 3 har man adgang til Tv2 Play (med reklamer), der kan streames på jeres håndholdte medier og 

PC. 
 

Har man en Tv-pakke kan man på alle håndholdte medier og PC se TV.  

I kan gå 7 dage tilbage hvis programleverandøren har givet tilladelse til at Stofa, YouSee og må tilbyde det.  

Kræver at man har adgang til internettet der hvor man ønsker at bruge det. 
 

Bestyrelsen foreslår, at det egentlige årskontingent uforandret er på kr.  300,00 (kr. 240,00 + moms). 

Beløbet er det samme for de der har Bredbånd Only eller MitTv.  
 

https://www.google.dk/search?q=Discovery+Networks+Danmark&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDK2jDcwK1_EKuWSWZycX5ZaVKngl1pSnl-UXazgkpiXm1iUDQCtx__KLAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj22JHksIbhAhUDmbQKHYxsAYsQmxMoATATegQIARAU
https://www.google.dk/search?q=Discovery+Networks+Danmark&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDK2jDcwK1_EKuWSWZycX5ZaVKngl1pSnl-UXazgkpiXm1iUDQCtx__KLAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj22JHksIbhAhUDmbQKHYxsAYsQmxMoATATegQIARAU
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Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller om der var nogle der havde noget imod den fastsættelse af 

kontingentet som blev præsenteret her i aften.   
 

Povl-Erik oplyste, at foreningens regnskab er uden moms - vi er momsregistreret. 
 

Kasandra Stubkjær Spurvevej 6: I starten snakkede du om, at der var en nedgang i kontingent når man skiftede pakker. Når nu der   
                                                         er det samme årskontingent på alle pakker, hvordan kan det så være. Er det tarveligt?  
 

Povl-Erik Høxbroe: Nej det er ikke tarveligt, det er mig der siger noget vrøvl. Det er den totale pris Stofa kræver op, og det skulle  

          jeg have sagt i starten. Jeg er nok præget af, at foreningens tidligere stod for opkrævningerne.  

          Medlemmerne får en faktura fra Stofa, hvor der en pris. Stofa sender kr. 300,00 tilbage til foreningen. 
 

Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten konstaterede at årskontingentet enstemmigt blev godkendt. 
 

H e r e f t e r   e n   k o r t   p a u s e 
Uden for dagsordenen præsenterede Carsten Haun Larsen fra Stofa de produkter vi har af udbud i 2019. 
Carsten har ansvaret for antenneforeningerne på Sjælland. 
 

Præsentationen kan hentes på foreningens hjemmesiden, www.avonet.dk 
 

Carsten indledte med, at Tv og underholdning er jo nærmest blevet en raket videnskab. Tv er ikke mere som tidligere.  
Jeg har unge mennesker boende og de ser Tv på en helt anden måde end vi traditionelt har set tv på.  

De har deres Computer, SmartPhone, tablet/Ipad etc. samt internet, og det er den vej de ser deres Tv. 
 

Det er noget som vi som Tv-leverandør er oppe imod, for flere melder sig ud af de traditionelle Tv-pakker.  

Det er noget med indhold, noget med pris og noget med tid i dagligdagen der gør at det ikke er interessant. 
 

Carsten Haun Larsen takkede herefter forsamlingen for, at han måtte komme. 
 

Erik Jepsen takkede Carsten Haun Larsen for indlægget og for det samarbejde bestyrelsen havde med ham. 

  

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

Erik henviste til forrige års Generalforsamling, hvor han efterlyste nye kræfter til bestyrelsen, fordi vi den kommende tid får 

opgraderet vores net til bredbånd, streaming. Det bliver ”mig IT her og der og alle vegne”, så derfor er det ikke nok, at vi er  

nogle få stykker der forstand på det her i bestyrelsen, og derfor har vi efterlyst om der var nogle der var interesserede. 

Vi har fået 2 henvendelser. De er begge 2 villige til at gå ind i bestyrelsen, og de er begge 2 IT-nørder til fingerspidserne. 

Kan i huske jeg sagde, at der var en der havde 46 enheder på sit WI-FI, og det er en af dem. 
Bestyrelsen foreslår at vi få de 2 ind i bestyrelsen. 
 

Men det gør, at vi er nødt til at sige farvel til nogle. Det er Jørgen Lyngstrup og Poul Rasmussen, som velvilligt har stillet deres 
pladser til rådighed for nogle andre. Det er altid svært at gøre sådan noget når man har nogle, der har vist interesse igennem mange år. 

Dem vil vi selvfølgelig takke.  
 

Spillets gang er, at vi nok er nødt til at se længere frem. Mange af os her ved bordet vil formentligt også snart takke af.  

Derfor vil vi nok på et tidspunkt få nogle flere ting ud om at vi godt vil have nye kræfter til bestyrelsen. 
 

Der hvor det bliver et problem er at finde en person som ikke er ligeså gammel som os, men samtidig også har forstand og interesse i 

at overtage et kassererjob. Det ville være smart hvis vi kunne få en ind i bestyrelsen til næste år måske, som mener han kan klare det. 

Så vil han stille og roligt følge med i bestyrelsen og se hvordan og om regnskaberne, sådan at Povl-Erik kan lave en glidende 

overgang. Jeg siger ikke det er om 2, 3 eller 5 år, men det bestemmer Povl-Erik selv. 

Kasser jobbet er nok den mest krævende post overhovedet i denne her forening.     

Så derfor er det vigtig vi får en person, som kan overtage den post og også i et godt stykke tid fremover. 
 

Vi andre må også indrømme at der sker nogle ting og sager, enten flytter vi eller også bliver vi for gamle, så derfor kan vi godt 

efterlyse unge mennesker. 
 

I 2018 har der været over 100 udskiftninger i vores dækningsområde. De fleste købere er yngre personer, der er mere inde i hvordan  

man i fremtiden skal se Tv, og evt. kan give et nap i bestyrelsen. Det kommer vi frem til, evt. ved at lave nogle informationer på 

foreningens hjemmeside når vi når så langt. 
 

Kender man en eller har man selv lyst og kapacitet til på sigt at overtage et kasser job, er man velkommen til at kontakte mig. 

Det er en post man ikke bare kan overtage her og nu, vi er nødt til at tage en glidende overgang. 
 

Nu skal jeg ikke prale, men det samme gælder også formandsjobbet, der flere steder kræver noget teknisk indsigt. 

Nu har jeg været i bestyrelsen i over 30 år, mest som teknisk ekspert. Da Herman takkede af sidste år, måtte jeg tage mig af 

formandsjobbet - selvom jeg havde sagt - at jeg ikke ville have noget med administrative opgaver at gøre - men det kom jeg så til. 

På et tidspunkt kan det også være at vi vil have en ind, der på sigt måske kan blive formand. Måske er der nogle af nye kræfter vi 

stemmer ind på et tidspunkt, som kan overtage formandsposten. 
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Tak til Jørgen og Poul 

Jeg vil godt takke Jørgen for hans virke i bestyrelsen igennem årene. Jeg har et lille gavekort til dig Jørgen som tak for hjælpen. 

Applaus fra salen.  
 

Det samme gælder Poul Rasmussen, som jeg senere får afleveret til når jeg kommer forbi derovre. 

 

Forslag til bestyrelse 

Erik viste en planche med den nuværende bestyrelse og suppleanter og forslag til en kommende bestyrelse og suppleanter. 
Erik fortsatte: De 2 nye som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, vil kort fortælle om dem selv, og herefter går vi til valg.  
 

Erik efterlyste om der var andre forslag i salen til bestyrelsen. 

Ingen markerede eller ønskede ordet, så ingen forslag fra salen.  

 

Forslag til bestyrelsen Henrik Johansen Koch. 

Henrik Johansen Koch præsenterede sig selv, Henrik med de 46 enheder.  

Jeg bor på Hans Erik Nielsens vej 7 i på 14 år, er 52 år, gift og har 2 børn. Er formand for grundejerforeningen, er 

elektronikmekaniker og elektronikingeniør. Jeg laver i dag fremtidens ultralydsapparater til hospitaler, som bliver forbundet til 

internettet, og man kan gennem billeder sammenligne billeder med tidligere undersøgelser. Jeg har tidligere arbejdet med satellit 

kommunikation og Tv-distribution i satellit verden indenfor forskellige skibe hos Thrane & Thrane. 

Og så interesserer jeg mig for teknologien, det kan i høre på mig med nummeret af opkoblede internet enheder. 

 

Forslag som suppleant Michael Jægerfeldt. 
Michael Jægerfeldt præsenterede sig selv. 

Jeg bor på Plantagevej 2, og har boet i byen i 2 år. Arbejder dagligt med IT i Roskilde, hvor jeg laver netværk, Firewalls, Wireless, 

net-balancering m.m. Hele vores hjem er streaming, WI-FI og netværk på kryds og tværs.   

 

Dirigenten efterlyste og gentog om der var andre forslag i salen til bestyrelsen og som suppleant. 

Ingen markerede eller ønskede ordet, så ingen forslag fra salen. 

 

Valg til bestyrelsen, 

Dirigenten oplyste, at Erik Jepsen, Herman Ransborg, Povl-Erik Høxbroe og Michael Bülow var villig til genvalg.  

Genvalg til Erik Jepsen, Herman Ransborg, Povl-Erik Høxbroe og Michael Bülow. 

Nyvalg til Henrik Johansen Koch. 
 

Valg af suppleanter. 

Dirigenten oplyste, at Keld Hansen var villig til genvalg. Genvalg til Keld Hansen. 
Nyvalg som suppleant til Michael Jægerfeldt. 

 

Applaus fra salen, og dirigenten konstaterede at valghandlingerne hermed var afsluttet. 

 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Dirigenten oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg. Genvalg til Erik Svendsen. 
 

Dirigenten oplyste at revisor suppleant Anette Reinert var villig til genvalg. Genvalg til Anette Reinert.  

 

11) Eventuelt 

Dirigenten oplyste, at man ikke kan vedtage noget, men kan bringe alt på banen. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.30 blev mødet lukket. 
 

 
Ølstykke den 18. marts 2019 

 

 

 

 

      ________Signeret___________            _______ Signeret __________                                                      

            Bent Jakobsen dirigent                                       Michael Bülow sekretær  

         


