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Referat fra generalforsamling 

Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Melhøjstuen 

Onsdag den 26. marts 2014 – kl. 19.30 

 
 

1. Valg af dirigent 

A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter: 

 Valgt: Martin Brygner 

 Antal husstande tilstede: 8 

 Ingen fuldmagter. 

 

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/formand Lars Reinholdt 

Formanden aflagde sin beretning.  Her under er en kort gennemgang på punktform. 

 Skelsættende dato 1/1-2014, da tilslutningspligten er bortfaldet. 

 8 husstande har meldt sig ud, hvilket ikke var overraskende da alle i forvejen var passive 

medlemmer. 

 I sommeren 2013 var der en undersøgelse vedr. tilslutning til Waoo fiber i grundejerforeningen 

Røntoppen. Der var krav om,  at der skulle være mindst 8 der ville tilslutte sig, men da der kun var 3 

tilkendegivelser,  blev det ikke til noget. 

 Ejerskabet af vores net går til skel hos den enkelte husstand. 

Beretning er godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Niels Berg. 

 Overskud på regnskabet forklares ved mindre faste omkostninger som møder, generalforsamling og 

kontorhold end budgetteret. 

 Kassereren roser medlemmerne for at være blevet gode til at betale til tiden. Der er stort set ingen 

restancer i løbet af året. Dette var et problem for nogle år siden. 

 

Efter at have afklaret et par spørgsmål til forståelsen, blev regnskabet godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af medlemsbidrag samt budget for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag: 

 

 Grundpakke:  455 kr/kvt. 

 Mellempakke:  883 kr/kvt. 

 Fuldpakke:   1245 kr/kvt. 

 

Ingen kommentar. Budget og satser er vedtaget. 

 

5. Foreningens Leverancer i Fremtiden 

A. PowerPoint gennemgang af de forskellige leverandørmøder m.m. som bestyrelsen har arbejdet med i det 

forløbende år. Præsentationen kan hentes som PDF file på hjemmesiden.   

 Bestyrelsens forslag om at supplere vores nuværende aftale (kontrakt med YouSee)  med 

foreningsbredbånd blev enstemmigt vedtaget 

 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

 

 

 

 

 
Antenneforeningen 

“Rønege” 
www.roenege.dk 

 
 

http://www.roenege.dk/
mailto:info@roenege.dk


Antenneforeningen  “Røenege” – www.roenege.dk – info@roenege.dk 2 / 2 

 Der spørges til § 11 stk. 5 vedr. bidrag. 

Der svares at bidraget p.t. er 0,-. Paragraffen er med i tilfælde af, at foreningen på et tidspunkt fik 

brug for at lave en større investering,  som er vedtaget af generalforsamlingen, og som kræver en fast 

betaling i en periode for at kunne forrentes. Med denne paragraf kan man ikke bare være med til at 

vedtage en stor investering,  og så melde sig ud og lade de andre betale det hele. 

 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

7. Valgs af bestyrelse og suppleanter 

A. Bestyrelse 

 Niels Berg (Rønvangen 314)   - Genvalg. 

 Jens Christian Ø. Andersen (Rønvangen 320) - Genvalg. 

B. Suppleanter 

 Lars Halse (Rønvangen 318)   - Valgt. 

 Børge T. Mikkelsen (Egevænget 73)  - Valgt. 

 Knud Bay Labohn (Birkevænget 2)  - Genvalg. 

 

                     Bestyrelsens sammensætning er hermed: 

 Formand Lars Reinholdt  

Rønvangen 256 Tlf.: 86 98 87 76 

Mail: lre@teknologisk.dk 

 Kasserer Niels Berg  

Rønvagen 314 Tlf.: 22 40 33 40 

Mail: hinnerup@nielsberg.dk 

 Sekretær Jens Christian Østergaard Andersen  
Rønvangen 320 Tlf.: 60 29 55 67 

Mail: jca@jet-andersen.dk 

  

8. Valg af revisor og suppleant 

A. Henrik Jensen – Genvalgt. 

B. Erik Andersen (Rønvangen 310) – Genvalgt. 

 

9. Indkomne forslag 

A. Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

10. Evt. 

Spørgsmål til TV signaler via luften i Egevænget. Det bør være muligt at modtage alle DR’s kanaler digitalt. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes. 

 

På bestyrelsen vegne 

Hinnerup, den 24. april 2014 

 

 

Lars Reinholdt 

Formand 
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