
ANTENNEFORENINGEN "KILDESØ" MØDEREFERAT Ekstraordinær 

generalforsamling d. 9. november 2005 kl. 19.00  

på Bækkegårdsskolen, Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke 

Dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Beslutning om ophævelse af Antenneforeningen ”Kildesø” og overførsel af aktiviteter og aktiver 

til Grundejerforeningen ”Kildesø” med virkning fra 1. december 2005  

3) Eventuelt 

 

Der var 14 medlemmer repræsenteret ved generalforsamlingen, heraf 2 ved fuldmagt. 

 

 

Ad. punkt 1: 

 

Benno Menghini blev valgt som dirigent, og det blev konstateret, at den ekstraordinære general-

forsamling var lovlig indkaldt. 

 

 

Ad. punkt 2: 

 

Formand for Antenneforeningen, Lars Christoffersen, nævnte indledningsvis under punktet, at en 

sammenlægning af Antenneforeningen og Grundejerforeningen havde været på den ordinære 

generalforsamling i marts 2004, og de fremmødte havde da alle stemt for sammenlægningen, men 

den efterfølgende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling blev sendt for sent ud, og 

sammenlægningen gik derfor i stå. Herefter redegjorde Lars Christoffersen for den nuværende 

bestyrelses ønske om nu at få ophævet Antenneforeningen og overført aktiviteterne og aktiverne til 

Grundejerforeningen, hvilket blev sammenfattet med,  

 

• at der ikke er noget lovkrav eller lignende, der kræver, at vi har de to foreninger adskilt,  

• at vi i dag har en række dobbelte udgiftsposter, som vi vil kunne reducere til det halve ved en 

sammenlægning. Besparelsen andrager knap kr. 10.000,00, 

• at vi ved en sammenlægning af de to foreninger kan overføre ca. kr. 75.000,00 fra An-

tenneforeningen til styrkelse af Grundejerforeningens egenkapital,  

• at vi får reduceret det administrative arbejde.  

 

Sammen med den omdelte indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling fulgte et 2005-

estimat for Antenneforeningen. Kasserer Flemming Schmidt gennemgik kort estimatet, som vi-ste, 

at 2005-budgettet i Antenneforeningen alt overvejende blev fulgt. Budgettet udviste et over-skud på 



kr. 4.750,00, mens estimatet viste et underskud på kr. 4.442,23.  

 

Differencen skyldtes hovedsageligt, at lovpligtig arbejdsskadesforsikring ikke var budgetteret under 

Antenneforeningen, og at service-abonnement og afgift til Copy-Dan var blevet budgetteret for lavt. 

Alle øvrige poster fulgte budgettet.  

 

Lars Christoffersen tilføjede til uddybningerne, at der mellem Antenneforeningen og to medlemmer 

var en igangværende drøftelse omkring betalingen af reparationer på stikledningerne fra 

fællesanlægget og ind i medlemmernes boliger. De to medlemmer har haft lynnedslag i 

stikledningerne, og vedtægterne er på dette punkt ikke helt skarpe, men ved sammenlægningen af 

de to foreninger, vil Grundejerforeningen overtage Antenneforeningens gamle forpligtelser, så der 

bliver ikke lukket af for eventuelle forpligtelser fra Antenneforeningens side. 

 

Der blev fra forsamlingen spurgt, om egenkapitalforhøjelsen påtænktes anvendt til driftsudgifter i 

Grundejerforeningen. Lars Christofferen svarede, at det ikke var bestyrelsens hensigt at tære af 

egenkapitalen i det kommende budget for 2006.  

 

Herefter gik punktet til afstemning, og alle stemte for forslaget om ophævelse af Antenneforeningen 

”Kildesø” og overførsel af aktiviteter og aktiver til Grundejerforeningen ”Kildesø” med virkning fra 

1. december 2005. 

 

Lars Christoffersen påpegede, at da der ikke var et fremmøde på 2/3 af foreningens medlemmer, 

kunne afstemningen ikke resultere i en ophævelse. Bestyrelsen ville derfor inden for få dage 

indkalde til yderligere en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse onsdag den 23. november 

2005, hvor alene 2/3 af de fremmødte vil kunne vedtage ophævelsen, jævnfør vedtægternes § 24 om 

ophævelse af foreningen.  

 

 

Ad. punkt 3: 

 

Der var ikke noget under dette punkt.  

 

Referent: Flemming Schmidt 


