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Bredballe Antennelaug: 
 

FORMANDSBERETNING 2021.  

Velkommen her på Hældagerskolen til generalforsamling 2021 

Håber at I alle har haft en rigtig god sommer! 

Grundet Corona situationen i 2020 valgte vi i bestyrelsen helt at aflyse generalforsamlingen i 

marts 2020.  

Vi valgte at erstatte generalforsamlingen med beretning om foreningens status i 2019 på vo-

res hjemmeside, www.bbal.dk. 

Vi havde i bestyrelsen håbet på, vi kunne nøjes med at fremrykke generalforsamlingen til ef-

teråret 2020 men endte desværre med helt at aflyse igen grundet Corona.  Vi forventede, at 

vi så kunne gennemføre generalforsamlingen i marts 2021, som det står i vores vedtægter, 

men så blev Danmark igen ramt af en nedlukning, og vi udsatte endnu engang til i aften, d. 

25/8-2021. 

Vi i bestyrelsen er rigtig glade for at se jer medlemmer, som har valgt at bruge en flot sen-

sommeraften på at høre, hvad status er i jeres Antenneforening her i Bredballe. 

Da det er længe siden, vi sidst har haft mulighed for at møde vores medlemmer til General-

forsamling eller Stofa Road show eller lignende, så vil jeg gerne starte med at præsentere 

bestyrelsen 2020-21.  

Leif Christoffersen: Næstformand, Finn Grønning: Kasserer, Bent Østergård: Teknisk ansvar-

lig, Erik Børsting: IT, Jytte Johansen: Sekretær, samt vores suppleant: Poul Jørgensen. 

Jeg vil også byde velkommen til vores repræsentanter fra STOFA: Allan Tonnesen, Key Ac-

count Manager, samt Piet Lindberg og John Terp, som er de teknikere, I nok ser suse rundt i 

vores område ved fejl eller pakkeskift. John har desværre meldt fra, men ville gerne have 

deltaget. John har været ude for et uheld og er i øjeblikket sygemeldt. 

Til sidst vil jeg også byde velkommen til advokat Jens Glavind. 

Det leder mig videre til valg af dirigent for aftenens generalforsamling, hvor bestyrelsen va-

nen tro vil foreslå Jens Glavind.  

Hvis ikke der er indvendinger til dette, vil jeg overlade ordet til Jens, som vil lede os igennem 

årets generalforsamling. 

Bestyrelsens beretning for 2020 

Som de opmærksomme nok har bemærket, er vores mangeårige formand Bjarne Christensen 

ikke til stede i aften. 

Bjarne valgte at udtræde af bestyrelsen i marts 2020, da han mente, han havde tjent sin 

borgerpligt i bestyrelsen.  Bjarne nåede at sidde i bestyrelsen i tre årtier, så det er vist helt 

fair at takke af. 

Bjarne har helt klart haft en stor del i, at vi i dag har en velfungerende antenneforening, be-

styrelse og selvfølgelig et supert anlæg.  Selvfølgelig har de øvrige bestyrelsesmedlemmer 



gennem tiderne også taget deres del af opgaverne.  Bjarne var/er visionær og besad en stor 

viden om bestyrelse og drift af antenneforeningen. 

Vi kan i dag blandt andet takke Bjarne for, at vi er der, hvor vi er i dag med et fuldt opgrade-

ret anlæg, som kan håndtere 1 Gb internet og Tv samt masser af andre muligheder. 

Vi kan matche fiberselskaberne på hastigheder og ikke mindst på kvalitet. 

Jeg vil derfor på egne og bestyrelsens vegne takke Bjarne for godt samarbejde gennem åre-

ne. 

Jeg vil lige samle lidt op på året 2019 med et lille resume.  Det meste fremgår i beretningen 

for 2019. 

I efteråret 2019 blev vi færdige med vores opgradering til det, vi kalder Docsis 3.1.  Docsis 

3.1 opgraderingen er nok en af de største og dyreste opgraderinger, jeg har været med til at 

få lavet på vores forsyningsnet i Bredballe. 

Kort sagt var årsagen til opgraderingen, at vi nu kan tilbyde 1GB hastigheder på internet, 

som nu kan matche fiberselskaberne på hastigheder og kvalitet.   Dette stadig uden at gå på 

kompromis med TV og andre muligheder.  Ombygningen indebar, at størstedelen af vores ud-

styr er udskiftet, og at alt i teknikbygningen på Pogevangen nu er helt nyt og opdateret. 

Vi vil ikke komme ind på de tekniske detaljer i projektet, så hvis der skulle være spørgsmål, 

vil Allan eller Piet kunne svare på dette under eventuelt.  

Vi kan kun glæde os over, at vi blev færdige med alt det praktiske arbejde i 2019 og har et 

super fungerende anlæg i 1 kvt. 2020. 

Da jeg sagde ja til at tage over på formandsposten i bestyrelsen, var jeg godt klar over, at 

det var en tung arv at løfte! 

MEN og jeg siger men endnu engang: Jeg havde ikke på noget tidspunkt drømt om, at vi i 

bestyrelsen skulle udføre vores tillidshverv som en adskilt bestyrelse på grund af Corona 

pandemien og mere eller mindre måtte lukke bestyrelsesarbejdet ned på ubestemt tid, og 

samtidig aflyse vores generalforsamling 2019. Vi i bestyrelsen var nok lidt naive og mente, at 

vi kunne samle op i efteråret 2020 og der afholde generalforsamlingen.  Det lod sig ikke gøre, 

og vi valgte at rykke det hele til marts 2021 i den tro, at alt ville være normalt igen.  Så kom 

anden nedlukning af Danmark, og vi valgte endnu engang at udskyde generalforsamlingen til 

i aften, d.25/8-2021 kl. 19. 

Så vi i bestyrelsen er rigtig glade for, det endelig lykkedes.. 

Bestyrelsen har ikke ligget helt stille under Danmarks to nedlukninger.  Vi har forsøgt at hol-

de vores månedlige møde, under restriktioner!  Vi har siddet med afstand på vores terrasser, 

mens nogle var med online på Facetime fra sommerhuse eller andre lokationer.  Vi har for-

søgt at holde møder på andre IT platforme som teams osv. - nogle med succes og andre med 

større udfordringer. 

Uden at fornærme mine bestyrelseskollegaer har vi været udfordret på IT kundskaber, men i 

det store hele med succes, og alle er blevet klogere på mulighederne med online møder. 

Så kort sagt har det ikke været nemt at lave bestyrelsesarbejde i 2020, men sådan har vi nok 

alle haft vores udfordringer i 2020/21. 



Derfor kan vi i bestyrelsen kun glæde os over, at vi blev færdige med den før omtalte opgra-

dering, inden pandemien brød ud, da kommunikation helt sikkert ville have været udfordren-

de. 

Vi kan samtidig være glade og stolte over, at vi ikke har oplevet de store udfald og nedbrud.  

Dette især set i lyset af, at især internettet under pandemien oplevede en stigning på forbrug 

af data på 40-50 procent i dagstimerne.  Forældre og børn har været sendt hjem og måtte 

arbejde hjemmefra og modtage undervisning online.  Der er helt sikkert også blevet streamet 

en del på værelserne i perioden. 

Vi i bestyrelsen er glade for, at vi har oplevet få fejl, men vi er også ydmyge og klar over, der 

er medlemmer, som har oplevet fejl på et modem, en strømforsyning eller lign. og har ople-

vet lange svar tider i Stofa kundeservice og følt, at de har fået en dårlig service.  

Stofa har lige som alle os andre også været sendt hjem og blev spredt på mange adresser for 

at mindske deres risiko for at få deres forretning lagt ned på grund af et smitteudbrud.  Det 

har sikkert også været udfordrende for deres forretning og evnen til at finde løsninger, da 

den person, de plejede at sparre med, ikke var der, men måske sad hjemme, eller på en helt 

tredje lokation end normalt. 

Vi i Bestyrelsen kan kun beklage overfor de af jer, som har oplevet udfordringer med dårlig 

kundeservice og lange svar tider i den periode. 

Vi har også måttet sige farvel til Henrik Hansen, som var vores kontaktperson ind i Stofa’s 

maskinrum. Ændringen skyldes en større organisationsændring i Stofa/Norlys.  

Vi var så heldige, at vi efter eget ønske fik Allan Tonnesen som ny kontaktperson, hvilket vi i 

bestyrelsen er sikre på nok skal blive godt. 

I opstarten med Allan var vi lidt udfordrede med at mødes, men det er nu lykkedes, og Allan 

har haft mulighed for at møde os alle, hvor vi kunne få lov at sidde sammen og snakke om 

teknik og drift og ikke mindst ønsker og opfølgning af udstående opgaver. 

Normalt holder vi ca. 8 møder om året, og alt efter behov deltager Allan også.  I 2020 blev 

det ca. til det halve, da der ikke var behov og mulighed for at mødes. 

Vi i Bestyrelsen vil gerne fremhæve, at selvom det er Stofa, som tager den daglige kontakt 

fra jer medlemmer, er Bredballe Antennelaug en medlemsejet og styret forening, og bestyrel-

sen er valgt af vores medlemmer til at varetage medlemmernes interesse.  Så oplever I pro-

blemer, en stander der er ødelagt eller andet, andre udfordringer med service eller lignende, 

skal I endelig kontakte os i bestyrelsen, så vi kan tage hånd om dette med det samme.  Vi er 

her for jeres skyld. 

Udstykninger og nye tilslutninger. 

Vi har i 2020 fortsat vores udbygning i Tirsbæk bakker og begynder at kunne se en afslutning 

derude med mange ny grunde og tilslutninger.  Jeg kan også nævne, at vi har fået de nye lej-

ligheder på Karl Bjarnhofs Vej med på vores net, hvilket vi er rigtig glade for. 

Det bringer mig til Bestyrelsens største udfordring: Fastholdelse af vores ellers trofaste med-

lemmer og at tiltrække nye medlemmer. 

Vores medlemstal ligger stabilt, og vi oplever ikke det store frafald i antal medlemmer.  Det 

er dog en sandhed med modifikationer, da vi udvider antal mulige tilslutninger løbende, uden 



at vi oplever den forventede stigning af medlemmer, så man kan vel godt sige, at vi mister 

kunder i butikken, eller at de nye udstykninger fravælger os som tv og internet udbyder, 

hvilket er en dårlig forretning. 

Hvordan vi fastholder og får flere medlemmer, er bestyrelsens største udfordring og også det, 

vi haft størst fokus på i 2020 og fortsat her i 2021.  Vi har kvaliteten, indhold og muligheder, 

og som før nævnt kan vi matche Fiber.  Vi arbejder hele tiden på at være attraktive på pri-

sen. 

Vi er i bestyrelsen meget bevidste om, at Fiber selskaberne har været rigtig dygtige til at 

markedsføre deres produkt også her i Bredballe, og at det er den alt overskyggende løsning, 

- godt hjulpet på vej af vores kære politikere som er bannerførere for fiber og internet til alle. 

I den forbindelse er vi også kede af, at Stofa fik meldt ud, at Coax var et dødt produkt, og at 

de kun ville benytte sig af Fiber. 

STOFA glemte bare lige at nævne, at det var på deres egne anlæg og de anlæg, som de har 

overtaget, hvor det ville være for omkostningsfuldt at ombygge til vores Docsis 3.1 standard. 

 

Økonomi 

Finn vil komme nærmere ind på regnskabet under punktet Regnskab.  

Vi er her i Bredballe i den heldige situation, at vi har en god økonomi og et anlæg, som næ-

sten er udbygget til alle matrikler i Bredballe. 

Vi har en rimelig indtægt på udlejning af vores gl. antenne.  

Vi her i Bredballe og os i Bestyrelsen er så heldige, at vi har en Kasserer med en stor viden 

om antenneanlæg, drift af disse og ikke mindst økonomi. 

Jeg vil gerne takke Finn for hans arbejdsindsats og stædighed, - ikke mindst med at holde 

styr på tal og aftaler, betalinger osv. i 2020.  Det har ikke været nemt at være Kasserer med 

de arbejdsbetingelser i 2020, men du har kørt på i vanlig stil. Tak for det. 

Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den tillid I viser og har vist os i bestyrelsen. 

Som afslutning vil jeg takke den samlede bestyrelse for en god, stabil indsats og godt samar-

bejde i en anderledes og udfordrende periode. 

  



REFERAT FRA BREDBALLE ANTENNELAUG’S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING,  

AFHOLDT PÅ HÆLDAGERSKOLEN D. 25/8-2021, Kl. 19:00. 

 

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE: 

1 Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere. 

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 

3 Aflæggelse af regnskab. 

4 Behandling af indkomne forslag. 

5 Fremlæggelse af budget for indeværende år. 

6 Valg af bestyrelse. 

7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

8 Eventuelt. 

Formanden, Jens Nørgård, bød velkommen til de fremmødte medlemmer (9) samt til advokat 

Jens Glavind og Piet og Allan fra STOFA, og gik derefter over til at følge dagsordenen. 

Ad pkt. 1.  Som dirigent valgtes advokat Jens Glavind, som konstaterede, at generalforsam-

lingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.   

Ad pkt. 2.  Formanden, Jens Nørgård, afgav beretning om foreningens virke i det forløbne år.  

Et medlem stillede et spørgsmål vedr. mere information i løbet af året men accepterede, at 

spørgsmålet blev behandlet under eventuelt.  Herefter blev beretningen vedtaget. 

Ad pkt. 3.  Regnskabet for 2020 blev aflagt og kommenteret af kassereren, Finn Grønning.  

Der var ingen bemærkninger, hvorefter regnskabet blev godkendt. 

 Ad pkt. 4.  Der var ikke indkommet forslag. 

Ad pkt. 5.  Budgettet for 2021 blev fremlagt og kommenteret af kassereren, Finn Grønning.  

Der var ingen bemærkninger, hvorefter budgettet blev godkendt. 

Ad pkt. 6.  På valg til bestyrelsen var Finn Grønning, Jytte Johansen og Erik Børsting.  Alle 

blev genvalgt. 

Ad pkt. 7.  Som suppleanter valgtes Poul Jørgensen og Otto Schmidtke. 

Ad pkt. 8.  Allan og Piet fra STOFA beklagede de utilfredse kommentarer vedr. TV-Boksen, 

bl.a. en meget dårlig spole-funktion.  STOFA arbejder på at forbedre boksen.   

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen samt for både go-

de spørgsmål og gode besvarelser, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  

Afslutningsvis tog Jens Nørgård ordet og takkede dirigenten for veludført hverv.  Desuden 

takkede han bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Således passeret, Vejle, d. 25/8-2021 

Jytte Johansen                                                                                GEN-REF-25-08-2021   

 

 


