
Antenneforeningen Søparken
5260 Odense S

etableret 1971

Referat fra den ordinære generalforsamling torsdag d. 28/3-2019

Formanden Peder Christensen (PC)  bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
a.  Valg af dirigent/ Formanden stiller forslag
b. Årsberetning.
c. Regnskabsaflæggelse
d. Indkomne forslag.
e. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
f. Valg af revisor samt 1 suppleant for denne.
g. Fastsættelse af kontingent.
h. Eventuelt.

Ad pkt. a:
Formanden foreslog Erling Lund Hansen (ERL), nr. 25 som dirigent.
ELH blev enstemmigt valgt.
ELH modtog med tak valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet samt
beslutningsdygtig.
Herefter gik dirigenten over til dagsordenen pkt. b. Årsberetning.

Ad pkt. b:
Formanden PC bød endnu engang velkommen og kunne fortælle at Glenten uændret er leverandør af TV og 
Internet til Antenneforeningen.
I årets løb har PC deltaget i 2 repræsentantskabsmøder og i Glentens generalforsamling. Formanden for 
Antenneforeningen Søparken er naturligt medlem og er derfor indbudt til at deltage i 
repræsentantskabsmøder.
På Internet området kunne PC fortælle at Glenten forbereder opgradering af nettet fra 862 MHz til 1218 
MHz ligesom der skal være mulighed for hastighed på 1 Gbit/sek til sammenligning har vi nu maks 
mulighed for 100/20 Mbit/sek. Glenten forventer opgraderingen er færdig i 2023.

Når talen kommer på fremtidens TV fra Glenten vil der uændret blive tilbudt en 3-pakke struktur, hvor 
priserne pt  hhv. er 124,00 kr pr md, 392,00 kr. pr. md og den største pakke 600,00 kr. pr. md.

Glenten vil give mulighed for TV2 play til 49,00 kr. om måneden. Har man idag TV2 play ( 99,00 kr) skal 
man opsige dette abonnement og derefter tilmelde sig gennem Glenten til den favorable pris de tilbyder. 
Gplay forbliver uændret og Glenten vil på længere sigt have mulighed for “vælg selv”.
I løbet af 2019 vil Glenten udskifte alle filtre i standerne, der står rundt omkring i Søparken.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad pkt. c:
Susanne Folden (SF) gennemgik regnskabet, der i år viser et overskud på 3.995,00 kr. samt en 
kassebeholdning på 18.781,05. Regnskabet blev godkendt. Det blev kommenteret at vi ikke ønsker en større 
kassebeholdning/opsparing i Antenneforeningen end den nuværende. Dette er bestyrelsen enig i, hvorfor de 



også (se pkt.g) har indstillet til at kontingentet for 2019 nedsættes til symbolsk 25,00 kr. Dette kontingent vil 
ca. stemme med de forventede udgifter i 2019.
Regnskabet er runddelt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til denne generalforsamling. 
Regnskabet vil blive lagt op på den fælles hjemmeside ( Antenneforeningen og Grundejerforeningen) 
soparken-odense.dk  

Ad pkt. d:
Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. e:
Der skulle i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen var:

Peder Christensen, Formand, nr. 17- blev genvalgt
Susanne Folden, Kasserer, nr. 36- blev genvalgt
Jan Andersen, bestyrelsesmedlem, nr, 53 - ønskede ikke genvalg
Peter Burkal, nr. 140 blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen

På valg som 1. suppleant
Lars Ulrick Petersen, nr. 21 - blev genvalgt
Som 2. suppleant indstiller bestyrelsen:
Jan Andersen, nr. 53 - blev valgt

Ad pkt. f:
Valg af revisor:
Hans Fuglgaard, nr. 97 - blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
Erling Lund Hansen, nr 25 - blev genvalgt

Ad pkt. g:
Bestyrelsen foreslog nedsættelse af kontingentet til 25,00 kr. for 2019.
Et medlem mente vi skulle sættes kontingentet til 0,00 kr. 
Ved håndsoprækning blev bestyrelsens forslag vedtaget.

Ad pkt. h:
Der var ikke noget under eventuelt

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Odense, 2. april 2019

Bestyrelsen

____________________________________         _______________________________________
Susanne Folden, Sekr.     Peder Christensen, Formand

____________________________________       ________________________________________
Henrik Mørup-Petersen, Næstformand                    Henrik Muerköster, bestyrelsesmedlem

____________________________________
Jan Andersen, Bestyrelsesmedlem

http://soparken-odense.dk



