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Referat af generalforsamlingen i Østerbro Antenneforening 30. 5. 2013 

 
Mødet blev åbnet med repræsentanter fra diverse foreninger : 
Koldinggade 31 
Koldinggade 37-41 
Århusgade 20-31, Randersgade 42 
AB Strandgården 
AB Assensgade 10-12 
Fra bestyrelsen: Michael Hastrup, Ole Stilund,, Henrik Fæster 
Andels.net: Asger Siiger og Henrik Siiger 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse  
4. Forslag  
5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til godkendelse  
6. Valg af bestyrelsesformand (vælges i ulige år)  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
8. Valg af administrator  
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor  
10. Eventuelt 
 
1: Ole Stilund blev valgt til dirigent og  Henrik Siiger blev valgt til referent. 
 
2: Ole Stilund  redegjorde for det forløbne år,  da Henrik Fæster var forsinket. Generelt har udfordringen i 
det forgangne år været, at få indført så mange digitale kanaler som muligt. Det gælder også fremover. 
Udvalget skal dog bestemmes på generalforsamlingen. TV2Fri er på prøve og det skal ligeledes bestemmes 
på generalforsamlingen om den evt. skal ind i programudbuddet.  
Beretningen blev godkendt enstemmigt. 
 
3: Henrik Siiger gennemgik årsregnskabet og det blev godkendt med samtlige stemmer. 
 
4: Der var to indkomne forslag: 
Første forslag fra bestyrelsen om overgang fra Stofa til Boxer som programudbyder.  
Der forelægger dog ikke et konkret kontraktudspil endnu fra Boxer og bestyrelsen fik mandat til bla. at 
foresætte forhandlingerne med Boxer og indgå en evt. aftale, dog under forudsætning af at 
programudvalget og økonomien ikke bliver væsentligt ændret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Andet forslag fra Grethe Kristiansen om ekstra kanal TV3 sport2 til superpakken blev enstemmigt 
nedstemt. Vi er godt dækket ind sportsmæssigt. 
 
5: Asger Siiger og Henrik Siiger gennemgik budgettet og det blev enstemmigt vedtaget. 
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6: Bestyrelsesformand Henrik Fæster var på valg i år og han blev enstemmigt genvalgt. 
 
7: Den gamle bestyrelse blev valgt til at forsætte arbejdet. Suppleanter blev: 
    Jon Munthe og Kai Horndup. 
 
8: Andels.net blev valgt som administrator. 
 
9:  Revisionsfirmaet Carsten Enevold blev genvalgt til revisor. 
 
10: Det blev påpeget, at der havde været en del udfald af programmer og at info skal blive endnu bedre på 
hjemmesiden. 
 
Mødet blev hævet i god ro og orden. 
 
 
Østerbro den 30.  maj 2013,  
/ endeligt rettet og godkendt af dirigenten den 25.9. 2013. 
 
Referent Henrik Siiger, Andels.net 
 
 
 
 
 


