
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i FanØ Bad Antenneforening den

3t.7.2420.

Sted: Fanøhallen
Tidspunkt: kl. 14.30 til ca. kl. 15

Antal registrerede eiendomme (stemmer): 59

Formanden bød velkommen og foreslog Philip Lassen som dirigent. Philip Lassen blev valgt med

applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovli$ indvarslet med indkaldelse 1.-4. juli og

igen den 19. juli. Der var ingen bemærkninger hertil.
Der blev valgt 2 stemmetællere: Claus Thyssen og Josefine Bican.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og præciserede, at pkt. L, opløsning af foreningen, har en

skæringsdato, der er 3L.L2,2O20. og at pkt. 2 og3 skal ses under 6t, nemlig overdragelse af
foreningens aktiver, der omfatter:

o Overdragelse af foreningens antennenet uden kontant vederlag
o Overdragelse af foreningens kontante formue.

Der var ingen der havde bemærkninger hertil.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden for præsentation af pkt. 1: Forslag om opløsning af
foreningen.

Punkt 1. Forslag om opløsning af foreningen.

Formanden begrundede forslaget og fortalte kort om den proces, der havde ført til forslaget om at

overdrage antennenettet til Fanønet eller Stofa.

Dirigenten styrede den efterfølgende afstemning hvor 58 stemte for forslaget og 6n blank.

Dermed var forslaget vedtaget, hvorefter foreningen officielt er besluttet opløst.

Dirigenten gik derefter videre til pkt. 2: Overdragelse af antennenettet, og gav ordet til Michael

Ovesen fra bestyrelsen.

Punkt 2. Valg af fremtidig TV- og bredbåndleverandør og overdragelse af antenneanlægget.

Michael gennemgik de 2 tilbud på overtagelse af antennenettet samt en række sammenligninger

af de 2 tilbud. Præsentationen kan findes på foreningens hjemmeside.

I den efterfølgende debat var hovedtemaerne spørgsmå|, primært iforhold tilStofas tilbud, og

deling af bekymringer og erfaringer i forhold til begge tilbudsgivere. Spørgsmålene blev besvaret af
bestyrelsen.



Dirigenten forestod den efterfølgende afstemning, som blev gennemført skriftligt. Den

efterfølgende optælling viste 38 stemmer for Stofa, 18 stemmer for Fanønet og 3 blanke stemmer.

Dirigenten konkluderede, at det hermed er besluttet, at det af Antenneforeningen ejede

antenneanlæg overdrages til Stofa, i overenstemmelse med den mellem Antenneforeningen og

Stofa indgåede aftale.

Dirigenten gik videre til pkt. 3: Anvendelse af foreningens formue.

Punkt 3. Anvendelse af foreningens formue.

Bestyrelsen foreslår, af formuen overføres til FanØ Vesterhavsbads Grundejerforening med henblik
på anvendelse efter sit formål i henhold tilvedtægterne.

Annette Niebuhr redegjorde for forslaget og nævnte herunder, hvad Grundejerforeningen
anvender sine midler til. Formuen vil blive kontoført så bestyrelsen til enhver tid kan redegøre for
anvendelsen og fremrettet ses i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening årsregnskab.

Dirigenten forstod den efterfølgende afstemning, hvor forslaget blev 6nstemmigt vedtaget.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden redegjorde kort for hvad der herefter vil ske. Stofa udarbejder en skrivelse som

antenneforeningen udsender til alle sine medlemmer. Det enkelte medlem skal herefter meddele

Stofa, om de ønsker medlemskab hos Stofa og dermed levering af TV/bredbånd, og hvilken

leverance de i givet fald ønsker.

Det er helt afgørende at alle medlemmer, der ønsker Stofa, melder tilbage indenfor den frist
Stofa giver. Sker dette ikke kan Stofa ikke garantere, at der vil være bredbånd og TV-signal den
2O.L2.2O2O, hvor Fand Bad Antenneforenings netværk lukkes ned i forbindetse med
overdragelsen tll Stofa.

Formanden takkede til slut deltagerne for et godt møde i en god tone. Også bestyrelsen og især

dirigenten takkede han for deres indsats under mødet.

Generalforsamlingen afsluttedes herefter, og en stor del af dehagerne hastede derefter til
golfhuset.

Fanø 1. august 2020


