
 

Fællesantenneforeningen Eskilstrup 
Afholde ordinær generalforsamling 2021 

Tirsdag 28 September. kl. 19.00 
I Eskilstrup hallens mødelokale.  7 personer deltog 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af Dirigent.   Jim Jørgensen blev valgt 
 

2. Valg af Referent.   Kim Venøbo 
 

3. Valg af Stemmetæller.   Ingen 
 

4. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning. Formanden Bjarne Poulsen fortalte kort om de få ting 
Der var sket i løbet af det Corona ramte år. 
Vi har fået sat EL skabe op rundt i byen. Hvilket er et lov, krav. Det har været en stor udgift på 
31.610 kr.  Vi er pt. 98 medlemmer hvilket er en ned gang på ca. 8 medlemmer. 
Vi forventer at afholde et møde med YouSee inden for det kommende år da vores aftale står til 
At udløbe i 2022 

        

5. Forelæggelse af Regnskab 2020.  Flemming Olsen frem viste et Regnskabet der viste et stort 
Underskud på ca. 103.000 kr. Hvor af de 31.610 for EL skabene fylde meget samt vi havde betalt 
En måned mere i dette regnskabs år til YouSee.   Der dog stadig  241.287 kr. på kontoen. 

 
6. Fastsættelse af Tilslutningsbidrag og Kontingent udover indeksregulering. 

Kontingentet og Tilslutningsbidraget vil forblive uændret. 
 

7. Indkomme Forslag.   Der var indkommende forslag.  
 

8. Valg til Bestyrelsen:   
På valg er:  Flemming Olsen for 2 år.  Flemming blev genvalgt 
 

På valg er:  Bente Anderson for 2 år.   Bente blev genvalgt              
              

På valg er:  Ny valg for 1 år.    Bente Hanibal blev valgt.             
 

9. Valg af Revisorer: 
   

På valg er: Jim Jørgensen og Wedel Koch begge for 1 år. Begge blev genvalgt 
 

             På valg som Revisorer Suppleant er: Tina Jensen for 1 år.  Tina blev genvalgt 
    
 

10. Eventuelt:   
Der blev talt lidt om fremtiden inden for flow TV og Antenneforeningerne 
Som går en usikker fremtid i møde da flere og flere kun strimer udsendelser og film 

 
Foreningen var vært ved en kop kaffe og kage. 

 

Bestyrelsen 


