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Referat af den ordinære generalforsamling den 26/03-2019 for Vibyantenne. 
 
Formanden bød velkommen til fremmødte 
 
Formanden gik herefter over til  
 
Pkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Til Dirigent valgtes: Allan Wiinholt 
Stemmetæller: ingen 
Referent: Steen Frobenius  
Dirigenten, kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt og gennemgik dagsordenen 
 
Pkt. 2. Formandens beretning. 
 

Beretning for året 2018. 

I 2018 har der udover generalforsamlingen været afholdt 5 bestyrelsesmøder, et gennemgående 
tema på møderne har været foreningens økonomi, som heldigvis ser fornuftig ud. 

Noget der fyldte en del i foråret var forhandlinger med Stofa om en ny samarbejdsaftale, for 
perioden 2019-2023, efter en forholdsvis lang proces lykkedes det at komme i mål med en aftale der 
gør Vibyantenne er godt rustet til fremtiden. 

Et af de punkter der gav lidt problemer var betaling for service, idet foreningen i det første oplæg 
stod til at skulle betale ekstra grundet service på tomme stik allerede fra nu, den indgåede aftale 
betyder at vi indfører betalingen gradvist over aftaleperioden samtidig fik vi indføjet en 
kompensering i form af et driftstilskud. 

Aftalen indeholder også en aftale om at foreningens anlæg opgraderes til nyeste standarder, således 
at det i løbet af 2020 bliver muligt med endnu højere hastigheder på bredbånd, opgraderingen er 
uden beregning som en del af bindingsperioden 

Aftalen indebærer også at der på den nye udstykning på Skousbos jord laves antenneanlæg med 
tilslutning til vores forening, også dette er uden beregning, udover Skousbo gælder dette også ved 
andre større projekter i aftale perioden (bl.a. Viby bymidte) 

I efteråret blev der lavet en aftale om TV-programmer, som indebærer at der lægges loft over 
stigninger, med mindre Stofa kan godtgøre at der er behov for stigning ud over det aftalte, de 
nærmere betingelser for stigning ud over det aftalte fik foreningen præciseret. 

 
Beretning blev godkendt 
 
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab. 
 
Formanden fremlagde regnskabet  
Revisor har godkendt og påtegnet regnskabet for 2018 
Regnskabet blev sat til afstemning  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt  
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Pkt. 4. Indkomne forslag 
Ingen 
 
Pkt. 5.  Budget 2019 
Budgettet blev gennemgået og godkendt uden afstemning 
 
Pkt 6. valg af medlemmer til bestyrelsen 
 Der var 3 kandidater på valg. 
Henrik Debel, Kenneth Urup, Steen Frobenius  Ingen modkandidater. 
Ovenstående enstemmigt valgt. 

 
 

Pkt. 7. valg af suppleanter 
Ingen 
 
Pkt. 8 Valg af revisor 
Bonet Ringvad fra HR Revision Roskilde 
Revisorsuppleant: Udgår da det er et firma der er valgt til revision 
 

 
 

Pkt. 9 Valg af administrator 
 Administrator: Stofa valgt. 
 
Pkt. 10 Eventuelt 
              
Ingen punkter  
 
Generalforsamling slut kl 19.30                                     
 
 
 
 
Referent     Dirigent 
Steen Frobenius    Allan Wiinholt 


