Referat af generalforsamlingen fredag 13. april 2012 i Foreningen Henne Strand
Antenneanlæg.
Mødet er flyttet fra Vandrehjemmet til Aktivitetscentret,og derfor begynder man kl.18.45 i stedet
for kl.18.30.
Der er mødt ca.30 personer og lidt flere kommer til senere.
Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår som dirigent Egon Sørensen. Han vælges og konstaterer generalforsamlingen
rigtigt varslet og lovlig.
Punkt 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
Formandens beretning ved Gert Nielsen. Det har været et år med god tilslutning og uden de store
opgaver. I sommeren 2011 havde vi nogle kraftige lynnedslag, som ødelagde en del af anlægget og
gav driftsforstyrrelser i nogle uger ellers et normalt driftsår. Vi har 863 sommerhuse 93 ferielejligheder 3 campingpladser.Ca.60 ny tilslutninger. De tyske kanaler digitaliseres 01.05.12.og det har
givet en del henvendelser .Sidste år var der en del spørgsmål om digitale kanaler, det er vi også på
vej til. Med aftalen om, at antenneanlægget i løbet af 2012 skal overtages af en stor udbyder: Stofa,
mener vi, Erik Jershauge og Gert Nielsen, at driften er lagt i de bedste hænder. Både i Henneby og
Henne har der været udført en del vej og kloakarbejder som har kostet foreningen penge, da vi har
pligt til at flytte kabler og skabe, hvis vejene bliver ændret eller kablerne ligger i vejen for de nye
kloaker.
Beretningen godkendes.
Punkt 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Regnskab: Omsætning 1.463.000 kr. den ny post som man ønskede sidste år for provision fra
internet ca.70.000 kr. Der var spørgsmål om det dyre vedligehold, hvoraf en stor del var p.g.a.
skade hvor der først er penge fra forsikringen på næste års regnskab ca.130.000 kr. Andre tunge
poster er afgift canal digital ca.84.000 kr. afgift viasat ca.123.000 kr. afgift copydan ca.93000 kr.
Modernisering ændringer ca.55.000 kr..elforbrug ca.35.000 kr.
Regnskabet godkendes.
Punkt 4. Eventuelle forslag.
Derefter følger ændring af ejerforhold af nettet og indlæg fra ny ”ejer”. Dette forklares af Per fra
Stofa som samtidigt med en fortælling om Stofa også på en måde besvarer spørgsmål inden de
stilles. Historien om Stofa som begyndte i 1959 og nu betjener de ca.450.000 husstande ca.300
lokale antenneforeninger med tv. internet og ny muligheder. Mere detaljerede oplysninger findes på
Stofas hjemmeside. Henneby Camping har været godt tilfreds til nu, men vil gerne have en lokal
mand med i det nye. Det tilbyder Sille, som også gør opmærksom på dybden i den ny brugergruppe.
Der er interesse i at få oplysninger om alt det nye,og Stofa vil kontakte brugerne.
Informationsmøder er også en del af deres service .De kan ikke leje sig ind på Sydenergis fiber til
Henne, så de får deres egen. Der kommer ny teknik i hovedstationen og alt det betyder, at det ikke
kan klares på kort tid. Der spørges også til værdien af den eksisterende teknik, og den er begrænset
da alt skal fornyes for at det kan fungere rigtigt sammen. Der tales tilslutninger og de skal være

autoriserede af hensyn til kvaliteten, men der kan f.eks. spares ved selv at grave på egen grund. Der
er ønsket dk 4 og det kommer.
Bestyrelsen skal arbejder videre med at overdrage Gert Nielsen/Erik Jershauges og Foreningen
Henne Strands Antenneanlægs andele af antenneanlægget til Stofa, samt derefter nedlægge
foreningen efter foreningens vedtægter.
Dette godkendtes.
Punkt 5. Fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår.
Bidrag er fastsat for det kommende år.
Bidrag godkendtes.
Punkt 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter og
Valg af bestyrelses medlemmer. Gert Nielsen går på efterløn, og hermed forlader ophavsmanden til
antenneanlægget os .Uden hans og Erik Jershauges beslutsomhed havde vi ikke haft det anlæg som
nu har fungeret i ni år. Det skylder vi dem en stor tak for. Vi er et af de meget få turistområder, der
har haft sådan et net. Bent Henneberg foreslås og vælges. Der skulle vælges to, men man er af den
opfattelse, at der godt kan mangle en, da der i løbet af i år alene bliver tale om en brugergruppe i
stedet for.
Suppleanten genvælges.
Valg godkendtes.
Punkt 7. Valg af revisor og intern revisor.
Til revisor genvalgtes Revisor Warberg ApS.
Til interne revisorer genvalgtes Egon Sørensen og Orla Møller.
Revisorerne fungerer indtil Foreningen ophører hen over året 2012.
Valg godkendtes.
Punkt 8. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen.
Henne Strand, den 13. april 2012.
Som dirigent:

Egon Sørensen

