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Generalforsamlingen 

Selv om vedtægterne siger, at vores generalforsamling skal afholdes senest i marts, ser vi os nødsaget til at udskyde 

forsamlingen til den 20. april. Årsagen er selvfølgelig covid 19 og det forsamlingsforbud, som vi endnu ikke ved 

hvornår løftes. Vi håber at det er afklaret omkring påske, så vi kan varsle den rettidigt til 20. April. Skulle 

forsamlingsforbuddet ikke blive løftet tilstrækkeligt, udsætter vi ikke generalforsamlingen igen. Vi vil i stedet afholde 

den virtuelt, så vi kan komme videre. Mere om det, når myndighederne kommer med deres vurdering. 

 

Efterlysning af suppleanter til bestyrelsen 

Det er ikke nogen hemmelighed at bestyrelsen består af Tordenskjolds soldater. Der er konkret udfordringer med at 

få besat suppleant-posterne til den kommende generalforsamling, og på sigt bliver udfordringen ikke mindre. Vi 

leder efter kandidater som har lyst til at være med, og sammen med os bidrage til foreningens virke og være med til 

at påvirke tilbuddene til medlemmerne. Har du lyst til at deltage som suppleant, så kontakt gerne et af bestyrelsens 

medlemmer direkte, så vi kan forberede en løbende udskiftning i forenings bestyrelse til gavn for medlemmerne. 

 

Materiale fra YouSee 

YouSee stiller gratis informationsmateriale til rådighed for Rønege. Det vedlægger vi her nyhedsbrevet, så alle kan se 

hvilke muligheder vi har i antenneforeningen. Materialet uddeles til alle husstande i vores dækningsområde, hvor 

det er muligt. Formålet er at alle potentielle medlemmer kan lære foreningens tilbud at kende. 

 

Godt nyt til ”sports-tosserne” 

DR og TV2 samarbejder om at købe rettigheder til at vise OL 2022 og 2024 fra Discovery. Oprindeligt købte Discovery 

rettighederne alene, men nøjes nu med at beholde de digitale rettigheder til deres kanal Discovery+. Andre 

rettigheder – både digitale og flow-tv - er solgt til DR og TV2 i fællesskab. Vinter-OL afholdes i Beijing i 2022 og 

sommer-OL i 2024 afholdes i Paris.  Sommer-OL bliver tv-mæssigt meget attraktiv, fordi Danmark er i samme 

tidszone som Paris. På denne måde er danskerne sikret tv-kig til OL, som er verdens største sportsbegivenhed. 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk. 22403340 

Sekretær: Knud Labohn, labohn.knud@gmail.com, 22383636 

Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687 

 

http://www.roenege.dk/
mailto:hinnerup@nielsberg.dk
mailto:labohn.knud@gmail.com
mailto:jan@kroghjensen.dk

