
   

 
Referat af generalforsamling i Glentevejs Antennelaug 23. februar 2009 
på SAS Radission  
 
Valg af dirigent 
Knud Erik Skovgaard blev valgt og indledte med at konstatere, at gene-ralforsamlingen, trods den megen polemik om 
dens forskriftsmæssighed, var lovligt indvarslet, om end han ikke fandt indkaldelsesmåden hensigtsmæssig. Der blev 
herefter udpeget 4 stemmetællere. Jens Jørgen Petersen ønskede et forslag til forretningsordenen sat under afstemning, 
gående ud på, at et medlem skulle have mulighed for at ytre sig under debatten 4 i stedet for 2 gange. Forslaget blev 
vedtaget. 
 
Beretning 
Efter beretningen var der kommentarer, således klagede Kia Christensen over et manglende svar på en tidligere 
fremsendt e-mail, over flytningen af generalforsamlingen og over proceduren og informationsniveauet omkring den 
tidligere kasserer, Tage Larsens afgang. Søren Skaarup oplyste, at det havde kostet 20.000 kr. for aflyst sal at flytte 
generalforsamlingen, men han mente trods dette, at bestyrelsen havde handlet i foreningens interesse ved at sikre sig, at 
den kasserer, man havde fundet, også kunne være til stedet på generalforsamlingen og præsentere sig. Med hensyn til 
Tage Larsen fandt Søren Skaarup ikke, at han havde vist overbevisende kassererarbejde på den seneste 
generelforsamling, men ønskede i øvrigt ikke at komme nærmere ind på sagen. 
 
Niels Gertsen mente ikke, det klædte en bestyrelse, der pralede af at have rene hænder, at man uden at opslå stillingen 
havde ansat Steen Nicolaisen, fremgangsmåden kunne give indtryk af nepotisme og kammerateri. Søren Skaarup 
indrømmede, at man ikke i bestyrelsen havde diskuteret den vinkel, og at fremgangsmåden meget vel kunne ligne en 
stinker, og han konstaterede, at man åbenbart ved fremgangsmåden havde udsat sig for den slags angreb. 
 
Tessa Johansen ville have at vide, om man havde forhøjet kassekreditten med 4,5 mill. kr. for at få råd til at købe 
Vagtelvej, hvortil formanden svarede, at problemet var opstået, fordi man inden for ét og samme år havde betalt to 
gange Copydan afgift, men at dette var et engangstilfælde. 
 
Benny Petersen fra Vollsmose ville vide, hvorfor man stadig kørte med gamle vedtægter, hvortil Henrik Kirkegaard 
svarede, at han forgæves havde forsøgt at gøre medlemmer af repræsentantskabet interesseret i at nedsætte et udvalg, 
der kunne udarbejde nye vedtægter. 
 
To fra en af de nye foreninger var utilfredse med hastigheden på Internettet. Hertil svarede Steen Nicolaisen, at firmaet 
de næste 14 dage ville være i gang med at rette de sidste fejl, så systemet til den tid skulle kunne fungere optimalt. 
 
Finn W. Larsen mente, der var for mange genudsendelser i de tilbudte pakker og at alt for meget handlede om 
underlødige programmer under bæltestedet. Dirigenten mente ikke, at generalforsamlingen eller foreningen for den sags 
skyld kunne blande sig i indholdet af de enkelte programmer, hvori han sekunderedes af formanden, der meddelte, at 
han gerne ville have indflydelse på programmerne, men at han næppe kunne få det. Steen Nicolaisen mente, problemet i 
nogen grad kunne løses med digitale signaler, så kunne alle nøjes med at se det, de hver især var interesseret i. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Regnskab 
Marianne Treu fra foreningens revisionsfirma Ernst & Young gennemgik som stedfortræder for kasserer Bjørn Holm, 
der var forhindret pga. et alvorligere færdselsuheld, regnskabet idet hun oplyste, at der ikke var givet anledning til at 
fremkomme med forbehold. 
 
Revisoren oplæste en række kritiske bemærkninger fra den interne revision bl.a. vedrørende fejlagtige udbetalinger af 
bestyrelseshonorarer m.v. Nettoindtægterne havde været 22.713.284 kr., mens forbedringer af mast og net m.v. androg 
7.428.607 kr., driftsomkostninger, teknik og net udgjorde 3.137.710 kr., mens der havde været 4.830.715 kr. i 
administrationsomkostninger. 
 
Årets resultat var 7.077.425, der er overført til disponibel egenkapital. 



 
Jens Jørgen Petersen mente efterfølgende ikke, at bestyrelsen havde en disse forstand på økonomi, og han var meget 
urolig for foreningens økonomiske fremtid. Marianne Treu præciserede herefter en del tekniske spørgsmål i regnskabet, 
forhold der var blevet kritiseret af Jens Jørgen Petersen, og kunne bestemt berolige med, at foreningen ikke var ved at 
gå konkurs. 
 
Jacob Laier ville vide, hvornår regnskabet var blevet færdigt. Det fremgik af selv samme regnskab, at det var blevet 
underskrevet den 20. februar i år. 
 
Tessa Johansen krævede bl.a. at få det såkaldte Kickback på 4,3 mill. kr., der i regnskabet var blevet bogført som 
indtægt, tilbage til medlemmerne, så programmerne blev billigere. Heri sekunderedes hun af Jens Jørgen Petersen, der 
mente, at pengene skulle komme dem til gode, der har de dyreste programpakker. Søren Skaarup ville ikke gå ind på 
dette. Som en solidarisk forening skulle alle medlemmerne have glæde af prisfald og rabatter; der er intet sted 
formuleret et krav om, at der skulle ske en sådan tilbagebetaling. 
 
Et medlem stillede spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen havde en bestyrelsesansvarsforsikring og om det, som det 
tilsyneladende fremgik af regnskabet, allerede var nødvendigt med vedligeholdelse af Vagtelvej. Søren Skaarup svarede 
hertil, at en sådan forsikring fandtes via FDA, men hvad den specifikt indeholdt, vidste han ikke. Mht. Vagtelvej 
drejede det sig om udgifter til maling, tapetsering og den slags småting. 
 
Jacob Laier spurgte til et regnskab for reservefonden, hvortil revisor oplyste, at den, som allerede nævnt i starten, gemte 
sig under pkt. 6 i regnskabet, og at denne reservefond indeholdt 4 mill. kr. 
 
Søren Skaarup kommenterede de interne revisorers bemærkninger med at indrømme, at man gav alt for meget ud til 
leasing af kopimaskiner, men at det var en gammel kontrakt, som man håbede at kunne komme ud af, hvis leverandøren 
svigtede sine forpligtelser. Ellers hang man på den, men leasingsudgifterne svarede ca. til en kopimaskine om året. Den 
blev af formanden betegnet som en tåbelig kontrakt. 
 
Med hensyn til de interne revisorers bemærkninger om daglige økonomiske udtræk, der skulle underskrives af to 
bestyrelsesmedlemmer, oplyste formanden, at det til daglig var den daglige leder og kassereren, der underskrev. Dette 
var ikke formeldt korrekt, men var et resultat af, at man havde anvendt sund fornuft. 
 
Jens Jørgensen Petersen opfordrede herefter de forsamlede til at stemme nej til regnskabet, som imidlertid blev 
godkendt med overvældende majoritet. 
 
Et medlem ønskede, at man havde vedlagt den interne revisions bemærkninger ved regnskabet, hvad Søren Skaarup tog 
til efterretning. 
 
Formanden gennemgik herefter budgettet for 2009, hvor der forventes et overskud på 5,1 mill. kr. 
 
Budgettet blev ligeledes godkendt. 
 
Indkomne forslag 
Et forslag (1) stillet af Benny Larsen om udvidet telefonsupport og nedsættelsen af prisen på Internetforbindelsen, samt 
et forslag (2) stillet af Brian Tygesen, også om øget support, blev afvist dels pga. uklarhed, dels fordi forslagsstillerne 
ikke var mødt op for således at kunne præcisere deres hensigt med forslagene. 
 
Forslaget om kanaler fremsat af bestyrelsen betød, at ”Ønskepakken” blev vedtaget. 
 
Et forslag fra Steen Nicolaisen fra GAL’s administration, gående ud på, at forsøge at presse programleverandørerne, 
ved at bestyrelsen blev meddelt mulighed for at udskyde en evt. fornyelse af et program i én eller to måneder, blev 
vedtaget. Dette i forbindelse med exceptionelle forhøjelser af programpriserne. 
 
Kontingentfastsættelse 
Kontingentet blev vedtaget uændret til 675 kr. + moms. 
 
 



Valg 
Til supplering af de eksisterede bestyrelsesmedlemmer, Søren Skaarup, Thomas Szücs, blev Lars Mott valgt som ny 
kasserer. Der skulle herefter vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter. Efter skriftlig afstemning blev 
flg. valgt: Carsten Jørgensen (74 stemmer, valgt for 2 år), Henrik Kirkegaard (73 stemmer, valgt for 2 år), Hans-Jørn 
Pallesen (68 stemmer, valgt for 2 år) samt Bjørn Holm (58 stemmer, valgt for 1 år). Jesper Nielsen (30 stemmer) blev 
valgt som 1. suppleant, mens Carl A. Knudsen blev valgt uden skriftlig afstemning efter at Finn W. Larsen, der tidligere 
var opstillet, havde trukket sig. 
 
Som intern revisor blev valgt Berit Laugesen, mens Hans Jensen og Finn Risum blev valgt som revisorsuppleanter. 
 
Eventuelt 
Der var ingen, der ønskede ordet under dette punkt og Søren Skaarup takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede 23.30 
 
Den nye bestyrelse 
Formand: 
Søren Skaarup 
 
Kasserer: 
Lars Mott 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Thomas Szücs 
 
4 nye bestyrelsesmedlemmer: 
Carsten Jørgensen, 2 år 
Henrik Kirkegaard, 2 år 
Hans-J. Pallesen, 2 år 
Bjørn Holm, 1 år 
 
2 nye suppleanter: 
Jesper Nielsen 
Carl A. Knudsen 
 
Intern revision: 
Niels Gertsen 
Berit Laugesen 
 
Revision suppleant: 
Finn Risum 
Hans Jensen 

 


