
 

 

 

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling  

i Gistrup Antenneforening 

08. november 2022 
 

afholdt på Gistrup skole i Amfi. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent og stemmetællere.  

3. Behandling og afstemning, af forslag fra bestyrelsen: Foreningshophør og købstilbud af coaxnet fra 

Stofa. Herunder præsentation af den kommende process for foreningsophør.  

4. Eventuelt.  

 

Formanden bød velkommen.  

 

Ad 1. Valg af dirigent.  

 

Jesper Saugstrup Jensen blev valgt til dirigent.  

Der var 25 stemmeberettigede fremmødte inklusiv bestyrelsen. Ingen med fuldmagt. 



 

 

Dirigenten konstaterede rettidig indkaldelse via annonce i Nordjyske d. 28 oktober. Der opstod 

diskussion om Nordjyske er ”en lokal avis” som beskrevet i vedtægterne og da traditionen er at benytte 

Aalborg:nu Vejgaard. Jf. vedtægter §26, Fortolkning, blev der afholdt afstemning om Nordjyske 

fortolkes som lokalavis: 23 for, 1 imod, 1 blank. 

 

Gæst: Jari Pedersen, fra Stofa. 

 

 

Ad 2. Valg af referent og stemmetæller.  

Finn Büttner blev valgt som referent.  

Jens H. Christensen og Jens Laursen blev valgt som stemmetæller.  

 

 

Ad 3. Behandling og afstemning, af forslag fra bestyrelsen.  

Formanden Jan Olesen gennemgik forslaget fra bestyrelsen: 

 

På baggrund af nedenstående indstiller Bestyrelsen til foreningsophør 

Foreningsophør, synspunkter fra Bestyrelsen: 

• Coax-net er ikke tidssvarende  

• Coax-nettes lovmæssige forpligtelse (LER) er omkostningstung  

• Foreningsformål er ikke tidsvarende uden forsyningsnet  

• Pænt økonomisk resultat/overskud ved foreningsophør  

Købstilbuddets hovedpunkter: 

• Stofa køber antenneforeningens aktiver og forpligtelser  

• Foreningen modtager et kontant beløb (fortroligt)  

• Frem til 31.12.2026 er følgende gældende: 

1. Medlemmerne bibeholder foreningsrabatten 

2. Gratis internet i foreningshuse bibeholdes  

3. Der nedsættes et brugerudvalg til fortsat kommunikation med Stofa  

• Medlemmer har ingen forpligtelser ift. Stofa  

Likvidation: 

Eventuelt overskud fordeles i foreningens interesseområde, efter medlemstal mellem Gistrup, Nøvling og 

Sdr. Tranders. 

 

Formanden beretter at bestyrelses arbejde blev introduceret ved sidste ordinære generalforsamling d. 29. 

marts 2022. Forening har nu modtaget et konkret tilbud på køb af driftsaktiverne fra Stofa. 

Købstilbuddets kontantbeløb blev nævnt (ref: fortroligt så udladt af dette offentlige referat).  

Abonnenterne konverteres til direkte Stofa kunder, med foreningsrabat frem til  31.12.2026 indenfor 

nuværende dækningsområde.  Tilbuddet forudsætter foreningsophør af GAF. 



 

 

 

Bestyrelsen har afsøgt muligheder for at få konkrete tilbud fra flere sider, har kun modtaget tilbud fra 

Stofa. Dette til trods for at der er forsøgt med alternative modeller. Bestyrelsen bekræftede, at der også 

er forsøgt med en Yousee-coaxnet løsning. 

 

Det antages at en oprydning i diverse coaxnet-skabe, vil have en omkostning på omkring kr. 600.000, en 

forpligtelse som Stofa overtager. Stofa har ingen tidsplan herfor. Muligheden for at den enkelte husstand 

kan vælge en anden udbyder via fibernettet, forsætter som det er i dag. 

 

GAF har d.d. en cirka kassebeholdning på 2½ million kr. Iht. vedtægterne skal: ”Et eventuelt overskud  

efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles til kulturelle og sociale formål i 

foreningens dækningsområde efter generalforsamlingens beslutning”. Bestyrelsen påtænker at løse 

denne opgave i samarbejde med områdernes Samråd. 
 

Ordstyreren konstaterede at Generalforsamling ikke var beslutningsdygtigt, da vedtægterne siger: 

”Foreningsophør: § 25. Ophævelse af foreningen kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer 

herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen 

indkalde til en ekstraordinær generalforsamling”. 
 

Dirigenten foreslog en tilkendegivelse til bestyrelsen forsatte arbejdet: 22 for, 1 imod, 2 blank. 
 

Ad.4. Eventuelt  
 

Aalborg:nu Vejgaard avisen ønskes anvendt fremadrettet. 

 

Ang. pixelerings problemer som flere oplever, anbefales det at slukke for WiFi i Icotera fiber-boksen – 

hvis dennes WiFi ikke anvendes. Hvis denne løsning ikke er muligt, indsamler Jari (Stofa) eller formand 

en adresseliste og der findes en løsning.  

 

Dirigenten takkede for et godt møde og lukkede den Ekstraordinære generalforsamling.  
 

Referent Finn Büttner. 
 

 

 

Dato      Dato 

 

 

Jesper Saugstrup Jensen     Jan Olesen  

Dirigent      Formand 


