
 
Den 22. marts 2012 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Glentevejs An-
tennelaug i Risingskolens pigegymnastiksal. I alt 23 medlemmer var mødt op. 
Næstformand Mette Jørgensen bød velkommen, og oplyste, at hun træder i for-
mand Søren Skaarups sted, som har måttet melde afbud.  
 
Inden dagsordenen skulle vælges dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog ad-
vokat Søren B. Lindegaard fra Ret & Råd Fyn A/S som dirigent og direktør Lars J. 
Knudsen som referent. Begge blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at denne ekstraordinære general-
forsamling var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig samt at dagsorde-
nen var i overensstemmelse med de 3 forslag til vedtægtsændringer, der blev 
vedtaget med simpelt flertal på den ordinære generalforsamling den 16. februar 
2012.  
 
Videre oplyste dirigenten, at der er udleveret et chartek til hvert stemmeberetti-
get medlem med alt det materiale, der skal behandles på generalforsamlingen. 
Herunder også en forretningsorden for generalforsamlingen. Dirigenten oplyste 
at han ikke anså det for nødvendigt med at nedsætte et stemmeudvalg, med det 
forholdsvist beskedne antal fremmødte medlemmer. 
 
Ingen havde indvendinger imod forretningsordenen. 
 
Dagsordenens pkt. 1 – forslag til vedtægtsændringer: 

Mette Jørgensen gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 
stk. 1, jfr. stk. 5, der er begrundet i bestyrelsens ønske om at lette administrati-
onen af medlemskabet. 
 
Et medlem havde indvendinger imod ændringsforslaget med bekymring om afgi-
velse af kompetence til Boligselskabet vedr. valg til repræsentantskabet. 
Lars J. Knudsen oplyste, at vedtægtsændringsforslaget ikke ændrer på de kom-
petencer, der er ved valg til repræsentantskabet, men forslaget alene ændrer på 
medlemsforholdet. Hvis generalforsamlingen stemmer for forslaget, bliver med-
lemskabet ændret fra at være personligt til at være knyttet til den boligenhed 
antennetilslutningen er tilsluttet. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Mette Jørgensen gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 
stk. 6, der vil give bestyrelsen mulighed for at kræve differentieret betaling for 
ydelser. 
Lars J. Knudsen supplerede, at ændringsforslaget er fremsat for at kunne kon-
kurrere på internetområdet med forskellige, tekniske løsninger som fx bolignet-
løsninger. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Mette Jørgensen gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 
17, stk. 1, 2 og 3, der vil ændre fremgangsmåden omkring vedtagelse af ved-
tægtsændringer, således at disse kan vedtages på en generalforsamling, såfremt 
3/4 af de mødte stemmer for forslaget. Det er både dyrt og irrationelt sådan som 
det er nu, hvor vedtægtsændringer skal vedtages på 2 generalforsamlinger. 
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Niels Gertsen kritiserede forslaget og oplyste, at det kan være problematisk, hvis 
der kan ændres på noget så grundlæggende som vedtægter på kun 1 general-
forsamling, og opfordrede de tilstedeværende om at stemme i mod forslaget. 
 
Carsten Jørgensen oplyste, at selv om der kun er fremmødt 23 stemmeberetti-
gede medlemmer, så koster generalforsamlingen i størrelsesorden 200.000 kr. 
at gennemføre. Der er væsentlige udgifter bl.a. til trykning af breve og kuverter, 
porto og annoncer i 2 aviser. Der skal sendes indkaldelser til alle ca. 28.000 
medlemmer. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

 

Dagsordenens pkt. 2 – eventuelt. 
Der fremkom ingen bemærkninger under dette dagsordenspunkt. 
 
Dirigent og næstformand takkede for god ro og orden og for et godt møde.  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 19.30. 
 
Odense, den 25. marts 2012 
 
 
 
Som dirigent:    Som næstformand:   Som referent: 
Søren B. Lindegaard   Mette Jørgensen   Lars J. Knudsen 
Advokat    Sign.     direktør 
Sign.                                                                                               Sign. 

 

 


