Taulov Antenneforening
Ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2021
Formand Hans Hougaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer i Sognegården.
I alt var ca 60 personer til stede. Inkl. fuldmagter var der 56 stemmeberettigede.
Dennis Bjørn Petersen blev valgt som ordstyrer/dirigent.
Som noget nyt blev generalforsamlingen sendt live via foreningens facebook gruppe. Det var dog
kun fysisk fremmødte der kunne afgive stemme.
Aftenens dagsorden var at træffe beslutning om foreningens fremtid. Bestyrelsen mener at
medlemmerne kan opnå bedre vilkår, hvis anlægget overdrages til en ny ejer og foreningen
nedlægges, og præsenterede således bud fra to forskellige parter.
Stofa var den ene byder og AFIK/kolding.net den anden.
Formanden gennemgik tidslinjen fra ultimo november 2018 og frem til nu, dvs hvem man havde
snakket med, og hvilke skridt hh.vis frem/tilbage man havde oplevet.
Ud over de to tilbageværende bydere, har der været ført forhandlinger med hh.vis YouSee og
Glentevejs Antennelaug.
YouSee ”faldt” på at de af økonomiske årsager ikke kunne tilbyde ombygning af foreningens anlæg
før om 3 år.
Glentevejs Antennelaug endte med ikke at kunne byde på opgaven pga. en klausul ”§7.2” som
foreningen havde i sin oprindelige hovedaftale med Stofa fra 2007.
Denne klausul handler om frigørelse, og går i sin enkelthed ud på, at i det øjeblik Taulov
Antenneforenings samarbejde med Stofa ophører, kan Stofa kræve en slags ”løsesum” fra
foreningen for at komme ud af forholdet.
”Løsesummen” er som udgangspunkt 5000 kr pr. aktivt medlem, og vil således løbe op i over 3 mio
kroner.
Da foreningen ikke har hverken ressourcer, mod eller lyst til at starte en strid med Stofa om dette,
betyder det, at de bydere der måtte være interesseret, skal være indstillet på at udrede denne
sum med Stofa, for at kunne overtage foreningen.
Det har Glentevejs Antennelaug ikke været interesseret i, og derfor blev den mulighed ikke til
mere.
Vi har med alle forhåndenværende midler forsøgt at få Stofa til at afstå fra at håndhæve §7.2, da vi
ikke mener der er belæg for den. Den hører en svunden tid til, hvor Stofa ville beskytte sine
investeringer i foreningernes anlæg. Imidlertid har Stofa ikke investeret noget i Taulov
Antenneforenings anlæg, da vi selv bekostede opgradering til 862MHz for mange år siden, og
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derfor mener vi ikke der er noget at ”betale tilbage”.
Vores argumenter mødte dog ingen forståelse hos Stofa, og vi måtte således konstatere at vi var
voldsomt belastet af denne byrde i vores søgen efter en ny partner.
Tilbage stod Stofa og AFIK/kolding.net.
Stofa’s tilbud er at ”skrotte” coax-anlægget og erstatte med en komplet ny fiberinfrastruktur til
alle TAF’s tilslutninger. Derudover tilbydes medlemmerne en rabat i 5 år, som vil gøre at priser på
TV-pakker og internet er på linje med hvad AFIK/kolding.net kan tilbyde.
Foreningens nuv egenkapital indgår ikke i boet, og kan frit forvaltes af foreningen.
AFIK/kolding.net’s tilbud går ud på at opdele vores anlæg i 6 øer, og opgradere det til 1200MHz så
det kan køre Docsis 3.1. Derudover samme priser som medlemmerne har i Kolding, hvilket ligger
pænt lavere end det vi kender i Taulov.
Foreningens nuv. egenkapital indgår i booverdragelsen.
Den 06.12 – altså efter indkaldelse og dagsorden var udsendt – blev vi kontaktet af Stofa, hvor de
desværre meddelte os at de trak deres tilbud tilbage. Der var ingen yderligere begrundelse, andet
end at ”.... de havde ombestemt sig”.
Dette var en skuffelse, da vi havde håbet helt objektivt at kunne præsentere medlemmerne for to
ligeværdige bud, og derefter lade generalforsamlingen beslutte hvilket alternativ de syntes var det
bedste. I stedet var vi efterladt med kun én reel valgmulighed.
Uagtet Stofa’s tilbagetrækning af sit tilbud, var bestyrelsens indstilling / anbefaling til
medlemmerne at stemme på AFIK/kolding.net’s tilbud, da vi mener det alt i alt rummer den
bedste løsning for vores medlemmer.
Da denne valgmulighed de facto betyder nedlæggelse af foreningen, var der således også afsat en
mulighed på stemmesedlen der hed ”Gør ingenting”.
Hvis denne mulighed vandt flertal, ville det være en forkastelse af det bud på fremtiden
bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, og således også en mistillidserklæring til den
siddende bestyrelse. Konsekvensen ville være, at der ville skulle findes en ny ledelse på
førstkommende generalforsamling, som så måtte stå i spidsen for at finde en plan for hvilken
retning foreningen skulle tage.
Præsentationen og det indstillede bud fra AFIK/kolding.net blev herefter debatteret.
At referere alle spørgsmål, kommentarer og svar vil føre for vidt, da spørgelysten var stor, og der
var mange der bad om taletid.
For det fulde forløb henvises til denne video på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=qgnFGaJMJVo
.. som viser generalforsamlingen i sin fulde længde.
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Det er dog værd at nævne, at forslagets element om at foreningens likvidbeholdning overdrages til
AFIK/kolding.net sammen med øvrige aktiver, gav anledning til modstand.
Bo Brøndserud anførte, at man på denne måde forbrød sig mod vedtægternes §20, som siger at
en tilbageværende formue skal fordeles solidarisk blandt medlemmerne ved foreningens
nedlæggelse.
Erik From Jacobsen bakkede ligeledes op om dette.
Bestyrelsens svar til dette:
Man overdrager alle foreningens aktiver – inkl kassebeholdning – til AFIK. Derefter nedlægges
foreningen. Dvs på tidspunktet for nedlæggelse, er boet tomt, og der er ikke noget at fordele.
Dette er den model der er aftalt med AFIK i det bud der er givet, og det er den model bestyrelsen
sætter til afstemning, og anbefaler generalforsamlingen at stemme for.
Hvis man mener det er forkert af den ene eller den anden årsag, har man muligheden for at
stemme imod forslaget. Skulle det ende med et flertal imod, falder bestyrelsens indstilling
dermed, og den tidligere omtalte mistillidserklæring og deraf flg. konsekvens er en realitet.
Efter at have debatteret dette, og mange andre ting, blev afstemning gennemført.
Resultatet blev 55 stemmer for at gå med AFIK/kolding.net’s tilbud, og 1 stemme imod.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for et godt fremmøde og en engageret
debat. Derudover var der en særlig tak til Thomas Thomsen for hans hjælp op til, og på
generalforsamlingen med forskellige opgaver.
Da det således var den sidste generalforsamling i foreningens historie, var det også på sin plads at
rette en stor anerkendelse til bestyrelsens sekretær Kurth Sørensen, for hans indsats for
foreningen gennem 5 årtier. Kurth har været med fra begyndelsen, og har været en altid pålidelig
arbejdskraft, hvis engagement man aldrig har kunnet være det mindste i tvivl om.

Pfv
Kurth Sørensen
sekretær

Som dirigent, Dennis Bjørn Petersen
Dato: ___16.12.2021___ ____________________________________________________
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