
ANTENNEFORENINGEN "KILDESØ"MØDEREFERAT 

Ordinær generalforsamling d. 15. marts 2005 kl. 20.45  

på Bækkegårdsskolen, Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke 

 

Dagsorden : 

 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning for år 2004 

3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer 

4) Rettidigt indkomne forslag 

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6) Valg af formand og kasserer. Formanden vælges i ulige år, og Per Winkler er ikke villig 

tilgenvalg. Valg af kasserer finder sted i lige år, men Jette Øvlisen fraflytter, hvorfor ny kasserer 

skal findes for en 1 årig periode. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleant. 

Marianne Wittenkamp er på valg, og hun ønsker ikke genvalg. 

Tommy Rydendahl er udtrådt af bestyrelsen i 2004, og suppleant Brian Clausen Rosendahl er 

indtrådt i resten af perioden. Brian Clausen Rosendahl ønsker p.g.a. fraflytning ikke genvalg.  

Nyt bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode skal vælges. 

Jesper Rasmussen ønsker af personlige, arbejdsmæssige årsager at udtræde af bestyrelsen, hvorfor 

et bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode skal vælges. Ny suppleant skal vælges. 

8) Valg af revisorer 

9) Valg af revisorsuppleant 

10) Eventuelt 

 

Der var 18 medlemmer repræsenteret ved generalforsamlingen. 

Referent: Marianne Wittenkamp 

 

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent: 

 

Tage Svendsen blev valgt som dirigent, og det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

 

 

 



 

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

 

Formand, Per Winkler gennemgik beretningen, som var vedlagt indkaldelsen. 

 

Som det fremgår både af indkaldelse og beretning er antenneforeningen ikke blevet nedlagt, til dels 

p.g.a. dårlig forståelse af fristerne for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling og til dels 

p.g.a. bestyrelsens overvejelse om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at nedlægge foreningen, 

når der skal genforhandles kontrakt med IDC kabel-TV senere på året. 

 

Det blev endvidere berettet, at ved bestyrelsens rundspørge ang. medlemmernes interesse i 

webspeed havde bestyrelsen fået 3 henvendelser, hvilket medførte, at bestyrelsen skrinlagde 

projektet. Bestyrelsen besluttede, at det kræver et betragteligt større antal interesserede, hvis 

foreningen som helhed skal gå ind i projektet. 

 

Walther, Bragesvej 23 forespurgte, om foreningen ikke kan fortsætte med TDC? 

Formanden svarede, at det er muligt, men som situationen er nu, så ejer foreningen selv kablerne, 

og hvis TDC skal fortsætte, vil de have overdraget kablerne. 

 

Kuno, Bragesvej 17: Vil TDC betale for det? 

Formanden svarede, at bestyrelsen intet har hørt fra TDC endnu. 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

 

 

Ad pkt. 3 fremlæggelse af regnskab for 2004: 

 

Kasserer Jette Øvlisen fremlagde regnskabet for 2004. 

 

Resultatet for 2004 blevet overskud på kr. 1.327,35. Resultatet medfører en balance på kr. 

76.600,33 med en egenkapital på kr. 67.664,48 ved årets udgang. 

 

De forudbetalte omkostninger er til kabel-TV. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

 



 

Ad pkt. 4 rettidigt indkomne forslag: 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

Ad pkt. 5 Fremlæggelse af budget Og fastlæggelse af kontingent for 2005: 

 

Der er indsat en almindelig regulering på afgifter/abonnementer Kabel-TV. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 

Budgettet blev herefter godkendt, hvor ved kontingent fastsættes til kr. 750,00 for 2005. 

Kontingentet betales senest d. 21. april 2005. 

 

 

Ad pkt. 6 valg af formand Og kasserer: 

 

I lyset af det forgangne års bestyrelses sammensætning anbefaler den afgående formand, Per 

Winkler, at bestyrelsen fra grundejerforeningen ligeledes bestrider posterne i antenneforeningens 

bestyrelse. 

 

Herefter blev Lars Christoffersen valgt som formand, og Flemming Schmidt valgt som kasserer. 

 

 

Ad pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleant: 

 

Jan Leo Nielsen, Jættevej 5 og Kuno Bøg, Bragesvej 17 valgt for en 2 årig periode. Benno 

Menghini, Bragesvej 7 valgt for en 1 årig periode. 

 

 

Ad pkt. 8 Valg af 2 revisorer: 

 

Jesper Scheel-Bech, Midgårdsvej 4 og Jesper Rasmussen, Midgårdsvej 3 valgt. 

 



 

Ad pkt. 9 Valg af revisorsuppleant: 

 

Tage Svendsen blev valgt. 

 

 

Ad pkt. 10 eventuelt: 

 

Den nyvalgte formand, Lars Christoffersen spurgte, hvad der skal til for at nedlægge 

antenneforeningen. 

 

Marianne svarede, at antenneforeningen kan nedlægges, hvis den nye bestyrelse mener, at 

aktiviteterne kan henlægges under grundejerforeningen, og at bestyrelsen kan få nedlæggelse af 

foreningen godkendt på en ekstraordinær generalforsamling. Det kræver selvfølgelig, at den nye 

bestyrelse kan læse og forstå fristerne i vedtægterne bedre end den afgående bestyrelse. 

 

Generalforsamlingen kunne sluttes kl. 21.00, hvor dirigenten hævede mødet med tak for god ro og 

orden. 


