
Ordinær generalforsamling 

Faxe-Faxe Ladeplads Antenneforening 

for årene 2019 og 2020 

onsdag den 27. oktober 2021 kl. 1900 i 

Faksehallen, Sikringsrummet. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Kim Steen blev valgt. 

2. Valg af 2 stemmetællere. Dirigenten konkluderede, at det ikke 

var nødvendigt, da der kun var 19 stemmeberettigede mødt op. 

3. Beretning om foreningens virksomhed i årene 2019 og 2020. 

Formanden aflagde beretning for 2019 og 2020.  

Foreningen har fået mange nye medlemmer efter, at vi er overgået 

til Fibia/Waoo. Vi har lige nu 2938 medlemmer. Vi har måttet 

nedlægge vores mailadresser, da det koster 80.000 kr om året. 

Oprindeligt var det aftalt, at det skulle koste 50 kr om året at 

beholde mailadresserne, men ved overgang til Fibia var det ikke 

længere muligt at opkræve disse penge, og da vi erfarede, at kun 

et fåtal brugte mailadressen, så besluttede vi at lukke 

mailadresserne. 

SEAS meddelte, at vi skulle opsætte målere i hele anlægget. Det 

ville koste ca. 800.000 kr, og på den baggrund var anlægget 

usælgeligt, så vi besluttede at nedtage alt over jorden. 

Vi har tilbudt Telia, der har deres udstyr i masten, at købe grund 

og mast, så antenneforeningen ikke længere har vedligeholdelses 



forpligtelser. Telia har meldt ud, at de vil betale 225.000 kr for 

mast og grund. Generalforsamlingen gav udtryk for, at vi kunne 

gennemføre handlen til prisen, da vi har løbende udgifter på 

forsikring samt vedligeholdelse. 

 

4. Godkendelse af beretningerne. Beretningen blev godkendt med 

18 stemmer for og 1 imod. 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og 2020. 

Regnskabet blev godkendt med 15 stemmer og 4 imod. 

6. Endelig vedtagelse af nye vedtægter, der tidligere er godkendt  

    af den ekstraordinære generalforsamling den 25. 02.2020. 

Punktet udgået, da vedtægterne er godkendt i 2019 og 2020. 

7. Forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af   

    kontingent. Budget godkendt. Uændret kontingent. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er 

    Svend Lundstrøm og Leif Olsen. Begge genvalgt. 

9. Valg af intern bilagskontrollant. Erik Mejlby genvalgt.  

10. Valg af revisionsfirma. Kjærulff genvalgt. 

11. Eventuelt 

Formanden takkede for forholdsvis ro og orden. 


