
Referat fra Generalforsamling i antenneforeningen  
Afhold fredag, den 10. maj 2019 kl. 19 hos Købmand Hansens 
Cafe`& Bageri, Strandvejen 450, 6854 Henne 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Formand Bent Henneberg bød velkommen til 3 husstande + bestyrelsen, Dirigent blev 
fravalgt. 

  
2. Bestyrelses beretning. 

Bent Henneberg omtalte de udfordringer antenneanlægget står for i forbindelse med at 
mange ønsker at kunne streamer de programmer de vil se og ikke have faste pakker,  
Så udfordringen er bedre internet. Eller var der fra bestyrelsens side tilfredshed med Stofa. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Aflæggelse af regnskab ved Gert Nielsen. 

 

 
 
 



Gert aflagde regnskabet som viser udgifter for kr. 2.223,00 og en ny egenkapital på kr. 
59.283,20 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Eventuelle forslag. 
Der var ingen. 
 
      5. Valg af bestyrelse - på valg var: 
Gert Nielsen, som blev genvalg   
John Tatt, som blev genvalg  
Bernie Madsen, 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 vi skal huske 
at når vi har Stofa Web TV kan vi se alle de kanaler vi har på Tv i Henne alle steder i Europa 
hvor der er en god internet forbindelse,  
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. 
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/

