
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Gistrup Antenneforening 

30. marts 2016 
 

afholdt på Gistrup skole. 

 

 

Formanden bød velkommen.  

 

Ad 1. Valg af dirigent.  
Jesper Saugstrup Jensen blev valgt af forsamlingen.  

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig.  

Der var 58 fremmødte som var stemmeberettiget incl. bestyrelsen plus 11 godkendte fuldmagter. 

I alt 69 stemmeberettigede. 

 

Ad 2. Valg af referent og stemmetæller.  
Rene Wiebenson blev valgt som referent.  

GAF’s interne revisorer blev valgt som stemmetæller.  

 

Ad 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til 

godkendelse.  
Formanden gennemgik årets beretning.  

 

Valg af ny indholdsleverandør: 

Der var i foråret 2015 afholdt ekstra ordinær generalforsamling med eneste formål at vælge ny 

leverandør af internet/tv til GAF’s medlemmer. Her var Yousee og Bredbånd Nord(BBN) udvalgt og 

resultatet blev at BBN vandt afstemning med 174 stemmer imod 163 stemmer. Et meget tæt valg.  

Bestyrelsen brugte derefter rigtig meget tid på at få kontrakten med BBN til at overholde vores 

vedtægter. Efter meget snak og arbejde fra advokaters side lykkedes det den 30/10-15 at finde en 

løsningsmodel hvor BBN overdrager nettet til GAF’s ejendom. Kontrakten blev underskrevet 30/10-15. 

Arbejdet med at lægge helt nyt fibernet i Gistrup er i gang og snart fuldendt, skulle nogle opleve 

problemer kan de altid kontakte bestyrelsen eller BBN’s kontor på Roden. 

 

Yousee:  
Vores udbyder aftale med Yousee udløb normalt pr. 31/3-16 men da vi ikke var i hus med kontrakten 

valgte bestyrelsen at lade den være uopsagt indtil vi vidste mere. Kontrakten med Yousee blev opsagt da 

Vi havde fået BBN kontrakten underskrevet den 30/10-15. Så vi nu først er ude af den 1/10-16. 

Bestyrelsen havde en snak med Yousee om at komme ud noget før, men det ønskede Yousee ikke. 

 

Retssagen:  
Den lange retssag med NTA er nu endelig slut, vi har fået brev fra deres advokat som informere at der 

ikke kommer mere fra deres side. Det har også stået på i 5 år og har været en lang sej kamp. Vi er rigtig 

glade for at kunne lægge dette bag os og begynde at se fremad. 

 

Generelt: 

Vi har fået testet BBN’s fiber internet i LKB Gistrup i påsken da der var 400 unge til computerspils træf 

i hallen, en af aftalerne med BBN var nemlig også at de skulle installere internet i flere af vores fælles 

områder f.eks. LKB, Nøvling forsamlingshus, spejderne osv. Det virkede over alt forventning og alle 

400 var rigtig glade. 



 

 

Bestyrelsen skal nu fokusere deres arbejde på at få de sidste ender til at nå sammen på bedste vis, så vi 

gnidningsfrit kan overgå til BBN pr. 1/10-16 der er stadig en del ting som der skal være styr på. Vi 

håber og tror på at vi i BBN har fået en ny god indholdsleverandør som Yousee har været det i de sidste 

mange år, blot nu med den fordel at vi har fået helt nyt fiber net i hele byen incl. stikledningerne i til alle 

medlemmerne, frem for det gamle kobber coax net, som var ved at være lidt slidt efter at have ligget i 

jorden siden 70’erne. Det er også en af de ting vi skal have diskuteret i fremtiden, hvor længe vi skal 

holde liv i coax nettet, som et alternativ da det jo ikke er gratis at have kørende ved siden af det nye net. 

 

Spørgsmål til beretningen  
Der var igen spørgsmål til beretningen, men bestyrelses medlem Per Sørensen valgte at komme med et 

længere indlæg hvori han bla. Omtalte at han ikke mente kontrakten overholdt alle vores vedtægter og 

var indgået for ukorrekte omstændigheder. Per ønskede at stille hans bestyrelses mandat til rådighed og 

han ønskede skriftlig afstemning om beretningen. Dvs. at hvis beretningen blev godkendt så ville han 

udtræde af bestyrelsen straks.  

 

Godkendelse af beretning  
Beretningen blev godkendt med 58 stemmer for, 5 imod, 4 ugyldige og 2 som valgt ikke at stemme. 

Per Sørensen trak sig fra bestyrelsen. 
 

Ad.4. Godkendelser af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg vedtægterne skal forelægges 

generalforsamlingen.  
Bestyrelsen bad generalforsamlingen om at man kunne godtage at GAF kun har 1 mdr. opsigelse i stedet for 

de normale 3 mdr. frem til næste generalforsamling. Dette pga. at BBN kører med 1 mdr. opsigelse. 

Dette blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad.5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
Tommy Thulstrup gennemgik regnskabet i detaljer.  
Regnskabets nøgletal kan ses på www.gaf.dk.  

Regnskabet godkendt med 66 stemmer for og 3 i mod. 

 

Generalforsamlingen informerede bestyrelsen om at de skulle huske at fremlægge regnskab på papir på 

selve generalforsamlingen og at hele regnskabet kom på gaf.dk  

 

GAF’s forsikringssum skal fremover jævnfør §12 indsættes i regnskabet og vedtægterne med de 

betingelser vi har der. 

 

Ad 6. Eventuelle forslag  

 
1. Bestyrelsen fremlagt forslag bortfaldt. 

 

 

Ad 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.  

Kasseren gennemgik budget i detaljer.  
Budget kan ses på www.gaf.dk.  

 

Generalforsamlingen bad om at man fremover skulle vise sidste års budget sammen med det fremlagte 

budget så man kan sammenligne tallene.  

 

BBN’s net værdi skal regnskabsføres fremover, revisor undersøger hvordan dette gøres korrekt. 

 



 
 

Generalforsamlingen ønsker at BBN frafalder opkrævnings tillæg på kr. 9,75 ved PBS opkrævninger 

Da de mente der var mange penge når de opkræver på månedsbasis. Bestyrelsen vil tage den med BBN og se 

om der kunne findes en løsningsmodel, enten med kortbetaling eller opkrævninger pr kvartal. 

 

 

Medlemskontingent, afgifter samt gebyrer for perioden 1/1-16 – 30/9-16 

• Tilslutnings afgift   = 2.975 kr.  

• Genåbningsgebyr   = 0 kr.  

• Lukke gebyr   = 600 kr.  

• Genåbnings gebyr ved restance    = 500 kr.  

• Pakkeskifte gebyr   = 400 kr. 

• Udsendelse af ekstra faktura = 85 kr.  

• Grundpakke   = 2.000 kr.  

• Mellempakke/bland selv mellempakke = 3.800 kr.  

• Fuldpakke /bland selv fuldpakke = 4.800 kr.  

• Vedr. gebyrer kan der forekomme specielle aftaler/regler for beboer i lejeboliger, de   

gældende regler kan altid ses hos bestyrelsen i GAF. 

 

Medlemskontingent, afgifter samt gebyrer for perioden 1/10-16 

• Indmeldelsesgebyr   = 995 kr.  

• Genåbnings gebyr ved restance    = 500 kr.  

• Udarbejdelse af opgørelser udm./flyt. = 85 kr.  

• Rykkergebyr  = 100 kr.  

• Udsendelse af ekstra faktura = 85 kr.  

• Foreningskontingent  = 0 kr.  

• Grundpakke opkrævning BBN = 139 kr. pr. mdr. 

   Returkommision  = 24 kr. pr. mdr. 

   Medlemspris  = 115 kr. pr. mdr. 

• Øvrige pakker/ydelser opkræves direkte af BBN 

• Vedr. gebyrer kan der forekomme specielle aftaler/regler for beboer i lejeboliger, de   

gældende regler kan altid ses hos bestyrelsen i GAF. 
 

 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Jan Olesen blev genvalgt.  

Jens Houmann blev genvalgt. 

Finn Büttner blev ny valgt til bestyrelsen for 1 år, efter Per Sørensens udtræden. 
 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Martin Milverts blev genvalgt som 1. suppleant.  

Ejvind Nørgaard blev genvalgt som 2. suppleant.  

 

Ad 9. Interne revisorer vælges af generalforsamlingen for to år med en hvert år. Den interne 

revisorsuppleant vælges hvert år for et år. 

Henrik Nissen (Ikke på valg) 

Poul Erik Nielsen blev genvalgt som intern revisor 

 

Edmund Georgi blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.  
 



 
 

Ad 10. Eventuelt.  

 

Kan vi sælge Coax nettet ? det må vi ikke ifølge vores kontrakt med BBN. 

 

Info ud vedr. flytning af domænerne 9260.dk og gaf-net.dk. 

 

Mere info på gaf.dk vedr. hvad muligheder medlemmerne har når der skal installeres fibernet i husene. 

 

Manglende opdatering af BBN’s hjemmeside om hvor langt de er i processen. 

 

Dirigenten takkede for et godt møde og lukkede generalforsamling.  

 

Referent Rene Wiebenson. 

 

 

 

 

 

Dato      Dato 

 

 

Jesper Saugstrup Jensen     Jan Olesen  

Dirigent      Formand 


