
Antenneforeningen Søparken
5260 Odense S

Etableret 1971

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018

Formanden bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
a. Valg af dirigent / formanden stiller forslag
b. Årsberetning.
c. Regnskabsaflæggelse.
d. Indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
f. Valg af revisor samt 1 suppleant for denne.
g. Fastsættelse af kontigent.
h. Eventuelt.

Ad pkt. a:
Formanden foreslog Erling Lund-Hansen, (nr. 25) som dirigent.
Erling Lund-Hansen (ELH) blev enstemmigt valgt.
ELH modtog med tak valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt 
beslutningsdygtig.
Herefter gik dirigenten over til dagordenen pkt. b. Årsberetning.

Ad pkt. b:
Formanden Peder Christensen bød endnu engang velkommen og orienterede om samarbejdet med Glenten, 
vores leverandør af TV, radio og internet, herunder muligheden for IP-telefoni. Ved vor sidste 
generalforsamling i Antenneforeningen Søparken var der flertal for at fortsætte samarbejdet med Glenten. 
Glenten har ændret samarbejdsaftalen i vores favør, således at alle medlemmer har stemmeret på Glentens 
generalforsamling. Før havde vi kun én stemme. Aftalen er ikke længere tidsbegrænset, og kan opsiges til 
udgangen af et kalenderår med mindst 3 måneders varsel. 

Udviklingen inden for TV og internet kræver øget båndbredde og større hastighed. Samtidig tager TV-
producenterne sig bedre betalt end før. For at imødekomme disse forhold, og for at sikre økonomiske 
ressourcer til henholdsvis opgradering og renovering for i alt omkring 100 millioner kr. de næste 5 – 10 år, 
har bestyrelsen af Glenten besluttet at lukke for FM båndet på antenneanlægget og at anbefale et skift fra 5 
pakke struktur til 3 pakke struktur. Ændringen til 3 pakke struktur kom til afstemning på Glentens 
generalforsamling, hvor et flertal af de 98 fremmødte bakkede bestyrelsen op. På den måde må man 
konstatere, at Glenten selv har fjernet 2 grunde til, at man skulle vælge den frem for konkurrenterne. 

For den enkelte beboer i Søparken betyder det, at man fra 1. april ikke kan modtage FM radio signalet via 
Glenten.  

I stedet kan man: 1)
 
modtage FM radio ved at slutte en stueantenne til radioen, 2)

 
modtage radio digitalt via 

sit TV, 3)
 
modtage radio via en DAB+ radio eller 4)

 
modtage radio via internettet. Der henvises i øvrigt til 

Glentens hjemmeside og til det nyeste medlemsblad fra Glenten. 

Mht. TV programmerne har det frem til nu været så smart, at man kunne vælge en stor pakke med 
sportskanaler eller en stor pakke med naturkanaler. Nu kan man kun få en stor pakke med både sports- og 



naturkanaler, og det bliver dyrere for den enkelte beboer. Der er dog fortsat mulighed for at vælge den 
mindste pakke og tilkøbe de kanaler, man ønsker (Glenten Vælg Selv). Også i dette spørgsmål henvises til 
Glentens hjemmeside og til det nyeste medlemsblad fra Glenten. 

Udviklingen inden for internet og TV vil formentlig accelerere yderligere. 

Vi vil fra Antenneforeningen Søparken løbende vurdere, om Glentens tilbud er bedre end konkurrenternes i 
forhold til prisen. 

Ad pkt. c:
Susanne Folden, Kasserer (nr. 36) gennemgik det godkendte regnskab, der udviser et overskud på 1.793,41 
kr. samt en kassebeholdning på 14.746,05.  Der var ingen bemærkninger. Regnskabet er runddelt til beboerne 
i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Regnskabet bliver lagt op på vore hjemmeside, 
soparken-odense.dk

Ad pkt. d:
Der var ingen indkomne forslag

Ad pkt. e:
Der skulle i år i flg bestyrelsen ønsker vælges 2 bestyrelses medlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Det blev bemærket på generalforsamlingen at der i flg. vedtægterne skulle være 5 medlemmer af bestyrelsen, 
hvorfor der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter ( 1 til bestyrelsen og 1 som 
revisorsuppleant).
På valg til bestyrelsen var:

Henrik Mørup-Petersen, (nr. 88) - blev genvalgt
Jan Andersen,  (nr.53) - blev genvalgt
Som nyt medlem af bestyrelsen blev:
Henrik Muerköster, (nr, 118) valgt ind
På valg som suppleanter til bestyrelsen var:
Lars Ulrick Petersen, (nr.21)- blev genvalgt

Ad pkt. f:
Valg af revisor:
Hans Fuglgaard, (nr.97) - blev genvalgt
Valgt som revisorsuppleant:
Erling Lund-Hansen ( nr.25)

Ad pkt. g:
Bestyrelsen  havde foreslået uændret kontigent for 2018: kr. 50,00
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. h:
Der var ikke noget under eventuelt

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og hævede generalforsamlingen

Odense, den 24. marts 2018

______________________________             ___________________________________
Susanne Folden, referent                                  Erling Lund- Hansen, dirigent

http://soparken-odense.dk


Referat Antenneforeningen Generalforsamling 20/3-2018

______________________________             ___________________________________
Peder Christensen, formand                                Henrik Mørup-Petersen

_______________________________         _____________________________________
Jan Andersen


