
SVENDBORG VEST ANTENNEFORENING (SVA) 
Referat fra generalforsamlingen den 30. juni 2020 

(Afholdt i SG-huset, lokale ”vinklen”) 
 

Formanden, Kim Hybel, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og oplyste at grunden til at 

generalforsamlingen ikke blev afholdt i marts, som vedtægterne foreskriver, var ”nedlukningen” af det danske 

samfund.  

Derefter startede man generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog foreningens næstformand, Jan Rasmussen, som dirigent, og da der ikke var andre forslag 

blev Jan valgt. 

Han takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, med annonce i 

Ugeavisen, Svendborg samt opslag på foreningens hjemmeside, og at den var beslutningsdygtig i henhold  

til SVA’s vedtægter. 

Derefter gav han ordet til Kim. 

2. Beretning om antenneforeningens virksomhed i det forløbne år. 
Kim oplyste, at 2019 ikke havde budt på de helt store sager, bortset fra flere samtaler og forhandlinger med 

Stofa vedrørende opgraderingen af antenneforeningens net samt indgåelse af fornyet allonge til samhandels-

aftale. Stofa har oplyst at opgraderingen forventes fuldført i løbet af 2020 og vil koste ca. 1,2 millioner kr. 

Da der ikke var spørgsmål til beretningen, blev denne godkendt uden bemærkninger. 

3. Aflæggelse af regnskab. 
Per gennemgik og forklarede regnskabet for 2019 punkt for punkt. 

Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, blev dette godkendt uden bemærkninger. 

4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. 

5. Godkendelse af budget for det kommende år. 
Per gennemgik og forklarede budgettet for 2020 punkt for punkt. 

Et medlem (Bertil) spurgte, hvad det forøgede kontingentbeløb på kr. 50.000,- i forhold til sidste års beløb på 

kr. 18.750,- skyldes. 

Per og Kim forklarede, at det skyldes Stofas ønske af hensyn til skattereglerne. I stedet for, at bestyrelsen 

tidligere har haft fri kontingent, får bestyrelsen nu et vederlag for administration m.m. og deraf større betaling 

fra Stofa til antenneforeningen. 

Da der ikke var yderligere spørgsmål til budgettet, blev dette vedtaget uden yderligere bemærkninger. 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 

På valg til bestyrelsen var Kim, Jan og Per. Alle modtog genvalg. 

Det var ingen forslag til 2. suppleant. Stadig vakant. 

7. Valg af revisor. 
På valg som revisor var Erling Jørgensen, som modtog genvalg. 

8. Eventuelt. 
Bertil spurgte hvor mange medlemmer der er i foreningen. Kim svarede at der er ca. 500 medlemmer. 

Da der ikke var flere spørgsmål og indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 1945. 

 

Efter generalforsamling holdt bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde for konstituering. Det blev besluttet, at 

bestyrelsen fortsætter uændret. 
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