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Beretning fra antenneforeningens formand. 

 

 

Året der er gået, har været meget stille, og kan næsten sammenlignes med det nedluk af verden vi oplevet 

pga. Covid 19. 

Vi har pga. lovkrav måtte få installeret 5 stk. Elmåler på vores anlæg, således at vi nu betaler for der direkte 

forbrug af El. 

Mødeaktiviteten i bestyrelsen har også været sat lidt på standby, dels pga. Corona, men også set i lyset af 

at der ikke har været brug for at samles, da antenneforeningen hviler i sig selv, og ingen nye tiltag er 

undervejs. 

Den der har mest at se til, er vores kassere Mogens Weber. Der har været en del til og afgange pga. hussalg. 

Der er 275 der har tilmeldt sig grundpakken, og der er 22 medlemmer der gør brug af internet via anden 

udbyder en Yousee. 

Vi skal minde jer alle om, at hvis I får internet via Antenneforeningens anlæg og uden I har en grundpakke, 

så skal man være medlem af foreningen! 

Vedr. valg af Internetudbyder, så kan der vælges blandt alle udbydere på marked. 

Enkelte medlemmer af Grundejerforeningen har rette henvendelse, for at hører om muligheden for 

hurtigere internet. Dette er desværre ikke en mulighed som vores anlæg er bygget op pt.                         

Prisen for en opdatering af vores anlæg til Docsis 3.1, således at vi ville kunne modtage 1000/100 Mbit. vil 

ligge i omegnen af 1,1 million kr. Bestyrelsen mener ikke at der er bred opbakning i foreningen, til en 

sådanne investering, da der er for få af vores medlemmer der har brug for denne hastighed. 

Hjemmesiden er fuldt opdateret, og her kan i finde alle informationer omkring antenneforeningen.         

Husk når I ringer til Yousee, så har vores anlæg nr. 159! 

Jeg vælger her ved denne generalforsamling ikke at genopstille, pga. travlhed på mit job. 

Jeg har siddet som formand i 4 år, og fået udrettet det jeg stillede op for, så kan man jo forlange meget 

mere. 

Jeg stillede et forslag tilbage i 2016 vedr. ”bland selv” tv-pakker, og endte i den forbindelse sammen år med 

at blive valg ind i bestyrelsen, for at arbejde for mit forslag. Den daværende formand Steen Lyth valgte at 

trække sig i 2017, og jeg overtog posten som formand. Ved en ekstraordinær generalforsamling maj 2017 

lykkes det at komme igennem med mit forslag.  

Jeg vil takke både bestyrelsen og jer for jeres opbakning til mig som formand. 

Den største tak, skal dog lyde til Mogens Weber, med en kasserer som dig er det ingen sag at være 

formand, tak for din kæmpe indsats. 

 


