Referat af ordinær generalforsamling i Antennelauget Mølletoften,
tirsdag 26/10-2021 kl. 19:30 på Karlslunde Skole.
Fra bestyrelsen deltog Peter Rytoft, Jens Chr. Mikkelsen, Frederik Kirketerp og Per Buch.
Peter Rytoft bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Knud Henning Nielsen, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,
og at der var fremmødt 16 medlemmer, inklusiv bestyrelsen.
2. Beretning om antennelaugets virksomhed: Formanden Jens Christian Mikkelsen gav en
orientering om antennelaugets virke siden sidste generalforsamling i 2019.
Fibia har helt overtaget leveringen af internet og signaler til medlemmerne. Vi er i
øjeblikket 106 medlemmer.
Der har ikke været de store problemer i det seneste år, og er der problemer med hastighed
eller TV-signaler skal der rettes henvendelse til Fibia direkte på telefon 70292424.
Har det enkelte medlem brug for ændringer af ledninger og tilslutninger, så kan
foreningens tekniker Erik Olsen, Phebo elinstallatør hjælpe. Telefon 40575176.
Det gælder også elarbejde.
3. Aflæggelse af regnskab: Kasserer Peter Rytoft fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4a. Forslag fra medlemmerne. Ingen modtaget.
4b. Forslag fra bestyrelsen: Antennelauget har igennem mange år opsamlet et overskud,
som skal fordeles til medlemmerne.
Bestyrelsen ville gerne have en indikation om, hvordan medlemmerne ønskede at fordele
overskuddet.
Bestyrelsen mener det er mest korrekt at fordele til de 82 aktive medlemmer, der var frem
til 1. november 2020, hvor Fibia overtog leveringen. Disse medlemmer har holdt
antenneanlægget kørende og betalt helt frem til sluk. Flere af de nytilkomne medlemmer
har ikke været medlem siden 2012.
To medlemmer ønskede at det skulle være de nuværende 106 medlemmer, altså også de
medlemmer der kom til fra 1. november 2020.
Foreningen har samme CVR-nummer som før 1. november 2020, og det er den samme
forening der kører videre, bare som en mindre aktiv forening.
Der kom ikke rigtig noget klart svar på fordelingen, og det blev besluttet at indkalde til en
ekstraordinær GF i løbet af foråret.
Til den tid vil bestyrelsen også have den nye aftale med Fibia klar, og som gælder fra 1. maj
2022.
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5. Fremlæggelse af budgetforslag m.m. Kontingent på kr.255,00 månedligt. Beløbet er en
grundbetaling til Fibia, således at Fibia er sikret et antal betalinger, uanset om medlemmet
aftager nogle produkter.
Beløbet kan bruges til at købe produkter af Fibia. Differencen på de valgte produkter og
grundbeløbet betales direkte til Fibia. Fra 1. maj 2022 er det planen at Fibia overtager hele
opkrævningen.
Budgettet er meget enkelt. Kun indtægter og udgifter til Fibia.
Budgettet blev vedtaget enstemmigt.
Udmeldelsesafgift kr.0,00. Udmeldelse skal aftales med Fibia, og dato for udmeldelse er i
øjeblikket 1. maj 2022.
6. Valg af bestyrelse og suppleant:
Frederik Kirketerp og Per Buch var på valg og blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen skal i
henhold til vedtægterne bestå af 5-7 medlemmer. Der er i øjeblikket kun 4 medlemmer af
bestyrelsen. Bestyrelsen blev derfor bemyndiget til at fortsætte med 4 medlemmer og
arbejde på at finde et nyt medlem til bestyrelsen.
Der blev ikke valgt nogen suppleant.
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
Glennie Nielsen og Knud Henning Nielsen blev genvalgt.
Som revisorsuppleant blev valgt Peter Bjørn Hansen, TH30.
8. Eventuelt: Der var en kort debat om antennelaugets fremtid. Skriv til bestyrelsen på
hjemmesiden med forslag og ideer eller ring.
På foreningens hjemmeside www.moelletoften.dk findes alle informationer.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden samt for en god debat.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Mikkelsen
Tofteholmen 6
Telefon 42 60 06 21
Best.medlem:
Frederik Kirketerp
Nylandsvej 72
Telefon 25 56 17 19

Kasserer
Peter Rytoft
Tofteholmen 23
Telefon 22 61 02 39
Best.medlem:
Ledig
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Teknik
Jens Chr. Mikkelsen
Tofteholmen 6
Telefon 42 60 06 21
Best.medlem
Per Buch
Møllehaven 19
Telefon 46 15 27 42

