
Aakirkeby Antenneforening 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. 

Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 19.00 

afholdes der generalforsamling i Aakirkeby Hallerne 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 

5. Indkomne forslag: 

a. Fra bestyrelsen: Kontingent – ikke opkrævet endnu, men opkræves af YouSee for de 

medlemmer som er YouSee kunde. 

b. Antenneforeningens fremtid – kontrakt udløb med YouSee 1/10 2017. 

Skal kontrakt fornyes med 7 år, eller skal anlæg overdrages til YouSee?  

Bestyrelsen anbefaler at overdrage anlæg til YouSee. 

6. Valg af bestyrelse 

7. Eventuelt 

På valg til bestyrelse: 

Leif Møller – fratrådt bestyrelsen januar 2017. 

Anja Bødker – (modtager ikke genvalg) 

Jane Rasmussen – (modtager ikke genvalg) 

Revisor Karsten Low – (modtager genvalg) 

Valg af suppleant Birgit Madsen(modtager ikke genvalg) 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 24. maj 2017 hos: 

Paul Larsen - Rensdyrvej 8, Anja Bødker - Rensdyrvej 10 

Foreningen er vært ved en kop kaffe og småkager 

På gensyn ved generalforsamlingen 

   Bestyrelsen  -   www.aakirkebyantenne.dk 

Referat vil være at finde på vores hjemmeside.   

http://www.aakirkebyantenne.dk/


 

 

Der er i øjeblikket to scenarier i forhold til Antenneforening: 

1. Ny kontrakt underskrives og løber 7 år. Anlæg opdateres af YouSee.  

Dams på Bakken opdateres, og vil fremover kunne vælge mellem de pakker YouSee udbyder. Ønsker vi at 

stoppe kontrakt med YouSee inden udløb af kontraktens løbetid, vil antenneforening blive opkrævet 

forholdsvis store beløb. 

Uanset om vi underskriver kontrakt eller ej, så opdateres Dams på Bakken. Går fra at være sløjfeanlæg til 

stikledningsanlæg. 

 

 

 

2. Anlæg overdrages til YouSee, og YouSee  har alle forpligtigelser med anlæg. Incl. forsikring, strøm osv. 

Forening nedlægges, formue deles mellem medlemmer.  

De kunder som i øjeblikket er YouSee kunder skal så ikke betale kontingent til antenneforening. Og da der 

desværre ikke er mange til at betale kontingent, så vil kontingent stige væsentligt næste år. 

Og besparelsen for pakkerne vil være minimal. De YouSee kunder der har stor pakke fra YouSee beholder 

deres pakkepris indtil der sker ændring i pakkevalg, flytning, restance, opsigelse, eller ved evt. senere 

tilmelding. 

Vi har valgt ikke at opkræve kontingent fra medlemmer som ikke modtager TV fra YouSee, da de intet får 

for deres kontingent. Skulle vi forsøge opkrævning vil det kræve for store ressourcer i form af tid og 

foreningens kassebeholdning. 

 

 

 


