REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG D. 24. MAJ 2015, KULTURZONEN
Formanden bød velkommen til de 16 fremmødte .

.Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent
Ole Dalsgaard Jensen blev valgt.
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarsfet p~
foreningens hjemmeside og ved annoncering i en lokal avis 3 uger forinden samt ved udsendelse
af email til de medlemmer, hvis email-adresse foreningen er i besiddelse af.
Indkaldelsen var desuden udsendt til et stort antal email-adresser, som foreningen havde
modtaget fra 5tofa. flere af dem kom retur med fejlbesked1 men dirigenten gjorde opmærksom
på, at det frernqår af vedtægterne, at medlemmerne selv er ansvarlige for, at der er oplyst korrekt
email-adresse.
Dirigenten gjorde desuden opmærksom på, at afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal,
og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag til lovændring kræver tilslutning fra 3f4 af de
fremmødte.

Dagsorden pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden Allan Christensen gennemgik den offentliggjorte
hjemmesiden.

beretninq, som kan ses på

Han nævnte, at der ikke har været mange henvendelser fra foreningens medlemmer, og de få
henvendelser blev typisk løst ved at formidle kontakt til Stofa, og når bestyrelsen ikke hører mere,
formodes problemerne at være løst.

Formanden omtalte en henvendelse fra en person fra Fasanqården, hvor ingen hidtil har været
med i foreningen, da de fleste har Yousee.
Da vedkommende var ca. 50 meter fra den yderste grænse, blev Stofa kontaktet, og
dækningsområdet er derefter blevet udvidet med et par grunde på Tanavej.
Det giver samtidig anledning til at undersøge mulighederne for også at udvide til andre områder,
både ved at tage kontakt via fællesrådet for grundejerforeninger eller direkte til de forskellige
grundejerforeningers bestyrelser.
Desuden nævnte Formanden et stort udyrket område i form af de omliggende kolonihaver.
Da det ikke er særlig attraktivt at betale for en forbindelse et helt år, når man kun må bo der i 7
måneder. Derfor foregår en dialog med Stofa om at finde et tilbud til disse beboere, som der
findes en del af.
Formanden omtalte en hus-annonce ved Uganda, hvor det blev nævnt, at ca. 90 procent bor der
hele-året, og man forventer at Taarnby Kommune snart giver tilladelse til helårs-beboelse.
Formanden fortalte i forlængelse af sidste års generalforsamling om Stofas planer om ændringer
af de enkelte antenneforeninger med Stofa-ejede anlæg, hvor der blev lagt op til at erstatte
foreningen med et brugerråd med 3 udpegede repræsentanter.
.Efter nogle møder med de berørte foreninger fandt man ud af, at det ikke var den rigtige vej, og
derfor bevares foreningen samtidig med, at man arbejder frem mod de omtalte bruqerråd, hvis
medlemmer udpeges af foreningens bestyrelse.
r den proces vil antallet af medlemmer i bestyrelsen blive reduceret, hvilket er baggrunden for
bestyrelsens forslag om at sætte antallet ned til 6 medlemmer, og muligvis reduceres antallet
næste år til 5 medlemmer, som kunne være et mål, så der derved er et passende antal
suppleanter til de 3 personer, som udpeges til brtJgefrådet.
Der fortsættes med såkaldte formands-møder, hvor Stofa mødes med foreningernes formænd,
hvilket forventes at munde ud i en løsning, som alle finder mest fornuftig.
Formanden undlod at komme ind på nye tiltag fra Stofa, hvilket blev henvist til den orientering,
som Carsten Haun larsen fra Stof a ville give iforlængelse af generalforsamlingen.
Torsten Vester spurgte, om man derved opretholder foreningen og fortsat opkræver 25 kr. årligt
i medlemskontingent, så man har en forening, der fungerer som brugerråd overfor Stofa.
Formanden svarede, at det har været drøftet på et formands-møde, at få et fast beløb fra Stofa
til de enkelte foreninger, men indtil andet aftales med Stofa, fortsætter Stofa med at opkræve
medlemskontingentet på foreningens vegne.
Torsten fortalte, at han var gjort opmærksom på, at han fortsat-stod anført som formand for
Nøragersminde Antenneforening i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvortil Formanden svarede, at
der skal skiftes navn,
Torsten havde også været inde og se på Dragør, som tidligere havde fortalt, at de ikke ville sælge
til Stofa, hvilket de nu åbenbart havde været nødt til alligevel, da han kunne konstatere, at Stofa
havde købt Dragør, hvorfra vi får signaler.

Torsten fandt bestyrelsens oplæg meget pragmatisk, og han syntes, at bestyrelsen burde kigge
lidt på det.
Torsten anførte, at Stofa har givet Dragørs medlemmer et beløb for at sælge anlægget, så det
ejes af Stofa, og der oprettes bruqerråd, som det var tanken her, og man undqår at betale
kontingent til foreningen.
Torsten fandt at det i princippet ikke havde meget med Stofa at gøre, om man opkræver 25 kr.
eller ej, da det er medlemmerne i sidste ende. Han mente at Stofa i princippet er lige glade med,
hvad de skal opkræve. Han mente, at det nok mere var respekten fra bestyrelsen, der skal til, og
han opfordrede til at hente inspiration på Dragørs hjemmeside.
Han erklærede sig enig i Dragørs måde at gøre det på, da han fandt den pragmatisk.
Han nævnte, at tiden var løbet fra dengang, hvor man lavede undersøgelser og kom med forslag
til kanaler, og derfor mente han, at det mere eller mindre bare er et råd, der skal sidde og snakke
lidt med Stofa et par gange om året.
Som den formand, der startede foreningen, havde Torsten svært ved at se, hvorfor man skal blive
ved med at opkræve de 25 kr., selvom det ikke er mange penge i dagens Danmark, men det er
mere princippet.
'Formanden svarede, at det er noget, der drøftes med Stofa, og at bestyrelsen er meget fleksibel
angående en løsning herom. Han tilføjede, at han først for nylig havde hørt om Dragørs salg til
Stofa, men han fandt det naturligt at gå i en dialog med dem.
Erik Hansen, Tobrukvej spurgte, hvad forskellen er på indflydelsen for et bruqerråd og en
forening.
Formanden svarede, at brugerråd er noget, som Stofa har skabt, mens vi selv har dannet
foreningen, som stiller et antal medlemmer til bruqerrådet, der i den sidste ende laver aftaler med
Stofa og kommer med nye tiltag, men brugerrådet er derved samtidig en del af foreningen, da
repræsentanterne udpeges derfra.
Erik fandt, at et brugerråd forekommer mindre indflydelsesrigt end en forening, som bedre kan slå
i bordet, hvilket også var argumentet for at bruqerrådene skulle udspringe fra selve foreningen.
Herefter blev beretningen godkendt.

Dagsorden pkt. 3: Aflæggelse af regnskab
Kassereren, Kevin Nielsen gennemgik regnskabet, og han indledte med at nævne
medlemskontingentet på 9.167,31 kr., hvor der er budgetteret med 20.000.
Det skyldes ikke, at vi har mistet halvdelen af medlemmerne, men fordi pengene først er modtaget
i januar i det nye år; og derfor kommer de med næste år.
Endvidere nævnte han reklameindtægter på hjemmesiden for 7.500 kr., hvor der er budgetteret
med 6.000 kr. samt 4.500 kr. fra året før. Ogs§ her kommer de sidste i starten af 2016, da
betalingsdatoen ikke var blevet ændret.

Efter at have qennernqået de øvrige poster, som nogenlunde svarede til det budgetterede, blev
konstateret et underskud på 1.373,25 kr., men hvis de kontingent-indtægter, som først er
indbetalt i januar, var medregnet, havde der været et overskud på 7.794 kr., hvilket er en smule
over det budgetterede oå 7.500 kr.
Indestående under aktiver udgjorde 74.996,27 kr.
Revisoren, Jørgen Bladt havde ingen bemærkninger til regnskabet, men han konstaterede dog,
at bestyrelsen sammenlignet med grundejerforeningen, hvor han oqså er revisor, er meget
sparsommelige hvad anqår bestyrelsessammenkomst.
Torsten Vester anførte, at der kan brygges mange kopper kaffe for 75.000 kr.
Da det ikke er en spare-forening, fandt han det lidt provokerende at opkræve penge til en
forening, som ikke har nogen særlig funktion, andet end at holde møde med Stofa.
Der blev spurgt, hvad de 75.000 kr. svarede til pr. medlem, hvortil der blev svaret ca. 100 kr. pr.
medlem.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Dagsorden pkt. 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat uændret til 25 kr. årliqt,

Dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af administrationsbidrag til bestyrelsen
Administrationsbidrag

til bestyrelsen blev fastsat uændret til O kr.

Dagsorden pkt. 6: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændring af $7 Ledelse, så antallet af medlemmer i
bestyrelsen ændres fra 7 til 6, hvorved paragraffen indledes således:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmet; der vælges for 2 Jr ad gangen.
flige Jrstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 1ulige Jrstal vælges kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer.
Begrundelsen for forslaget var anført i forbindelse med befetningen, og derfor blev forslaget ikke
uddybet.
Torsten Vester anførte, at han må have misforstået forslaget, som han mente var en begyndelse til
nedlæggelse af foreningen, hvilket Formanden gjorde rede for ikke var tilfældet, da det var første
skridt til at reducere bestyrelsen til 5 medlemmer og stadig fastholde foreningen.

Det mente Torsten ikke hang sammen med den tidligere forklaring under beretningen, som han
opfattede således, at der ville blive kigget på fremtiden samlet sammen med Stofa ved at blive
inspireret af Dragør eller lignende.
Formanden svarede herpå, at den problematik handlede om kontingentet og ikke om selve
foreningen, som skal fastholdes, så der både er forening og bruqerråd,
Formanden forklarede, at bruqerråd er det, vi stiller op imod Stofa, og foreningen er der, hvor vi
har medlemmerne og får input fra og etablerer bestyrelsen, som danner basis for medlemmerne i
bruqerrådet,
Da Torsten igen spurgte, om Nøragersminde Antenneforening fortsat vil bestå, kunne formanden
bekræfte dette, bortset fra at foreningen sidste år efter vedtagelse på generalforsamlingen
ændrede navn til Stofa Vestamager, hvilket dog ikke var slået helt igennem i indkaldelsen.
Forslaget blev herefter vedtaget, da 15 af de 16 stemmeberettigede
undlod at stemme.

stemte for, mens en enkelt

Dagsorden pkt. 7: Valg
a) Formand: Allan Christensen blev genvalgt for 2 år.
b) Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Højstrøm og Ole Dalsgaard blev genvalgt for 2 år,
Jan Boring blev genvalgt for 1 år.
c) Reviser: Jørgen Bladt blev genvalgt
d) Revisorsuppleant: Leif Ziegler blev genvalgt.

Dagsorden pkt. 8: Eventuelt
Formanden takkede for genvalg og for fremmødet.
Der blev spurgt om antallet af medlemmer i foreningen, hvortil der blev svaret knap 800

Dirigent Ole Dalsgaard Jensen

Formand Allan Christensen

