
Ishøj Ny Antenneforening 
 

Referat af stiftende generalforsamling i Ishøj Ny Antenneforening – 17. april 2020 Side 1/3 

Referat af den Stiftende Generalforsamling i Ishøj Ny Antenneforening 

 

Mødet afviklet som telefonmøde i lyset af forsamlingsforbuddet. Mødet begyndte klokken 14.00 og 
sluttede 15.22. 

Liste over deltagerne vedlægges referatet. 

De vedtagne vedtægter vedlægges referatet. 

 

1. Velkomst. 
  
 Henrik Lind byder velkommen til mødet og foreslår Landsformand Thomas Bak fra FDA, Forenede 

Danske Antenneanlæg som dirigent for mødet – der kommer ikke andre forslag. 
 
 

2. Valg af dirigent (ordstyrer). 
  
 Thomas Bak (herefter primært benævnt TB) vælges som dirigent. TB opridser spillereglerne for 

mødet; sluk gerne for mikrofonen (mute), når man ikke taler og at man præsenterer sig når man 
ønsker ordet. 

 
 

3. Valg af referent. 
  
 Søren Birksø Sørensen, Sekretariatschef i FDA, Forenede Danske Antenneanlæg foreslås – ikke andre 

forslag og han vælges som referent. 
 
 

4. Deltagerliste eftersendes sammen med referatet. 
 
 

5. Forelæggelse af og debat om forslag til vedtægter for Ishøj Ny Antenneforening. 
  
 TB spørger om der er bemærkninger til vedtægterne – og hvis det er tilfældet, så organiserer vi først 

og gennemgår efterfølgende. 
 
 Inger Kirkeby har spørgsmål og/eller bemærkninger til §4 - §8 - §11 - §18 - §20 - §23. 
 Finn Fabricius har spørgsmål og/eller bemærkninger til §4. 
 
 §4-2 TB oplyser at der typisk ikke skal betales i det omfang der allerede forefindes en tilslutning. 
 §4-6 Sammenhængen gennemgås og afklares. 
 §8-1 Om udmeldelsestidspunkt – alene medlemskabet og ikke ydelserne som sådan. 
 §8-4 Om nettogælden som en beskyttelse af foreningen mod at alle løber væk. Giver ikke i praksis 

oplevede problemer. 
 §11-3 Bliver afklaret. 
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 §18-7 Punkt 5 ændres til punkt 6 – godt set. 
 §20-6 Om både at tilgodese ejer-interessen og lejer/beboer-interessen. 
 §23-4 Vedrører den anden side af det spørgsmål, som blev afklaret i §8-4. 
 
 

6. Beslutning om vedtægter for Ishøj NY Fællesantenne. 
  
 Det udsendte forslag til vedtægter bliver vedtaget med følgende ændringer: 
 I §18 stk. 7 ændres punkt 5 til punkt 6. 
 I §21-1 Ændres 5 medlemmer til 7 medlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer ændres til 4 

bestyrelsesmedlemmer. Det foreslåede sidste punktum slettes og der tilføjes som nyt sidste punktum 
i stedet; Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år for et år. 

 
 

7. Valg af bestyrelse. 
 
 For to-årig periode blev valgt; Wagn Jensen – Johnny Hermann – John Christensen – Peter Sieland. 
 For et-årig periode blev valgt; Jørgen Mortensen – Thomas Guldager – Erik Nielsen. 
 
 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år. 
 
 Inger Kirkeby valgt som 1. suppleant. 
 
 
 

9. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, 
når budgettet er udarbejdet). 

 
 Den stiftende generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at udarbejde budget og på baggrund 

heraf at fastsætte et kontingent. 
 
 

10. Valg af kritiske revisorer; 1 for to år og 1 for et år. Valg af 2 revisorsuppleanter for et år. 
(såfremt der ikke er kandidater, så varetages denne funktion af revisionsfirmaet indtil næste 
Generalforsamling). 

 
 Finn Fabricius bliver valgt som kritisk revisor for 2 år. 
 En plads for 1 år er vacant. 
 Der vælges ingen revisorsuppleanter. 
 
 

11. Eventuelt. 
 
 Wagn Jensen påtager sig opgaven med at indkalde til det konstituerende møde herunder sørge for 

lokaler for samme. 
 Ingen andre bemærkninger under punktet. 
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12. Afslutning 
 
 Generalforsamlingen afsluttes klokken 15.22. Referatet med tilhørende bilag (vedtagne vedtægter og 

deltagerlisten) bliver snarest tilgængelige på www.ishoejnyantenneforening.dk 
 
 
 
Ålsgårde den ___. april 2020 
 
 
_______________________________________________ 
Thomas Bak, dirigent. 
 
 
Bøgehus, Nykøbing Sjælland den ___. april 2020 
 
 
________________________________________________ 
Søren Birksø Sørensen, referent. 

http://www.ishoejnyantenneforening.dk/

