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2020 startede en anelse tumult-agtigt, med en pandemi som alle vist havde lidt vanskeligt ved at forholde sig til. 

Således også i regi af Antenneforeningen. Efter flere forgæves forsøg på afvikling af årets generalforsamling inden for 

de tidsrammer vedtægterne tilsiger, så lykkedes det endelig den 16. juni at afholde generalforsamlingen i Niels’ have. 

Den megen rykken rundt med tidspunktet var formentlig medvirkende til at fremmødet var meget ringe. 

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, med udskiftning i bestyrelsen grundet fraflytning af Jens Chr. 

Andersen - foreningens formand gennem de seneste 14 år. Et delvist nyt hold blev sat, og vi har siden 

generalforsamlingen arbejdet med forskellige emner: 

Etablering af elmåler ved vores installation ud for Birkevænget 19 

En lovpligtig etablering af elmålere blev lige nøjagtig gennemført i tide inden udløbet af tidsfristen. Vi har haft 

ekstraordinære udgifter til denne øvelse i størrelsesordenen 10.000 kr, men det har vi kunnet dække af foreningens 

beholdning. Så vidt vi er orienteret forløb ”projektet” uden de større driftsforstyrrelser. 

Udsendelse af halvårlige nyhedsbreve 

Vi har besluttet at vi i bestyrelsen vil udsende halvårlige nyhedsbreve - primært for at holde foreningens medlemmer 

orienteret om hvad der sker på markedet for ydelser og om foreningens gang i al almindelighed. Vi vil hermed 

opfordre medlemmer til at melde emner ind - gerne på mail: info@roenege.dk 

Uddeling af informationsmateriale 

Vi har - sammen med det seneste nyhedsbrev - også fordelt noget informationsmateriale fra youSee, både på 

internet-produkter og forskellige streamingydelser, som kunne have medlemmernes interesse. 

 

Vi vil i det kommende år fortsætte udarbejdelsen af nyhedsbreve med samme frekvens. Vi vil i 2021 også: 

• Udbrede information om mulighederne for bredbånd via vores infrastruktur (herunder alternative 

leverandører) 

• Undersøge markedet for indholdsleverandører - vi har haft YouSee som i længere tid - men det er jo ikke 

ensbetydende med at der ikke er andre skorstene der ryger. Vi vil gerne skabe os et overblik over hvilke 

muligheder der findes, så vi i bestyrelsen kan sikre os at vi som medlemmer i foreningen fortsat modtager en 

fornuftig ydelse tilpasset medlemmernes behov, og til en konkurrencedygtig pris. 

• Køre en informationskampagne om vedtægterne i forbindelse med fraflytning af området - vi har på det 

seneste set både gode eksempler og misforståelser opstå når en bolig sælges, og sidstnævnte vil vi gøre 

meget for at undgå i fremtiden. 

• Planlægge implementering af den seneste lovgivning omkring udlevering af ledningsoplysninger (LER-loven). 

Efter den 1. juli 2023 skal ledningsejere kunne udlevere oplysninger om ledningsføring digitalt, og inden for 

svartider på 2 timer (hverdage 7-16). Der er forskellige muligheder, også løsninger hvor vi lader en 

serviceudbyder stå for drift af kabelnettet og udlevering af ledningsoplysninger 

 

Vi er også nødt til at se på foreningens fremtid. 2 af 3 bestyrelsesmedlemmer har fuldtidsarbejde, mens kassereren 

ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. Vi er nødt til at få tilført friskt blod til foreningens, så vi kan sikre 

kontinuitet og en tilpas stor muskel til at opretholde foreningens formål. Jeg er rigtig glad for at Niels har valgt at tage 

2 år mere, men også bevidst om at vi skal gøre noget snart for ikke at stå i en situation hvor foreningen ikke kan føres 

videre. 
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