
Referat fra Generalforsamling i antenneforeningen  
Afhold fredag, den 4. maj 2018 kl. 19 hos Købmand Hansens 
Cafe`& Bageri, Strandvejen 450, 6854 Henne 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Formand Bent Henneberg bød velkommen til 11 husstande + bestyrelsen, Dirigent blev 
fravalgt. 

  
2. Bestyrelses beretning. 

Bent Henneberg omtalte den værdi vi i bestyrelsen har som mellemled, Stofa – 
sommerhusejere, Bestyrelsen har mange der kontakter os vedr. muligheder for tilslutning 
da kontakten til Stofa sommetider er lidt tung, desværre er det lige nu slut med at uddele 
kabel til nye huse da Stofa ønsker kontrol over dette, men vi er forsat et vigtigt bindeled da 
vi kender til det lokale. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Aflæggelse af regnskab ved Gert Nielsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Gert aflagde regnskabet som viser udgifter for kr. 2.300,40 og en egenkapital på kr.61.960,- 
Regnskabet blev godkendt. 
 



4. Eventuelle forslag. 
Der var ingen. 
 
      5. Valg af bestyrelse - på valg var: 
  Bent Henneberg, som blev genvalg 
  Torben Sidelman, som blev genvalg 
 

5. Valg af intern revisor. 
Grundet regnskabets lille størrelse klarer bestyrelsen selv kontrollen. 
 
      7. Eventuelt. 
Carsten Haun Larsen Stofa fik her ordet og takkede for fremmødet og sagde at nu ses TV på 
alle medier håndholdte m.m. og at internettet er blevet det samlende bindeled som man 
gerne vil udbygge til bedre hastigheder samt og gøre mere stabilt da der ikke tjenes penge 
på TV kanaler. 
TV pakker vil på sigt blive anderledes da alle TV udbydere gerne vil væk fra pakkeløsninger 
og give forbrugeren mulighed for at modtage netop de TV kanaler de ønsker og har brug 
for. 
Fremtiden bliver nok –Lille pakke + tilkøb af enkelte kanaler.    
Husk at Stofa kan tages med over alt i Europa i 30 dage med WebTV- ToGo 
Stofa box giver mulighed for at se 7 dage tilbage på de programmer der gives rettigheder 
til. 
Husk at hvis der er mulighed for at trække et kabel til en enhed er det normalt bedre end at 
benytte en trådløs forbindelse da en fast forbindelse altid giver en konstant og hurtig 
forbindelse. 
Husk at Stofa også tilbyder IP telefoni via din antenneledning på flere vilkår. 
Som Stofa kunde kan du på --  https://minesider.stofa.dk/   ---   se dine aftaler og se din 
Stofa web mail m.m. 
 
Bent Henneberg takke for indlægget samt god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 
 

 
Reff. Gert Nielsen 

https://minesider.stofa.dk/

