
Antenneforeningen 

 

afholder 

Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 26. april 2023 kl. 19.00 

i Kvartershuset, Anker Jørgensens Plads 28, 2450 SV 

Indgang Borgbjergvej 30 

 

Dørene åbnes kl. 18.30. 

Dagsorden, jvf. vedtægternes §18: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent og stemmetællere. 

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det 

kommende år. 

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen. 

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

6. Behandling af forslag fra medlemmerne. 

7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter. 

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ulige år): 

a. Formand Peter Dam modtager genvalg 

b. Bestyrelsesmedlem Barbara Ehrenberger modtager genvalg 
c. Bestyrelsesmedlem Irene Johnsen for et år, Jesper Evald har valgt at udtræde

  

8b.      Valg af bestyrelsessuppleanter (evt). 

9. Eventuelt. 

 

Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal skal være indgivet skriftligt til 

bestyrelsen senest 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse, jvf. vedtægternes §18 stk. 7.  Skal 

fremsendes til bestyrelsen@frederiksholm.net, men kan først betragtes som indleveret ved modtagelse af en 

kvittering retur. 

Beretning, regnskab og budget for det kommende år kan ligeledes afhentes på AKB Ejendomskontoret. 

Alle beboere tilsluttet antenneforeningen er automatisk medlemmer af foreningen, kan stemme på 

generalforsamlingen og stille op til valg, jvf. vedtægternes §4.   Hver husstand har 1 stemme, jvf. vedtægternes 

§20. 

Indkaldelsen sker via mail og opslag på hjemmesiden jævnfører § 18 stk. 4 

Du kan se tidligere referater og mange gode medlemstilbud på www.frederiksholm.net  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Peter Dam, formand 

17. marts 2023 

 

mailto:bestyrelsen@frederiksholm.net
http://www.frederiksholm.net/


 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

 

Bestyrelsen forslår følgende 

 

Forslag 1 - 

 

Bestyrelsen forslår, at man afskaffer næstformandsposten under § 21 

 

Nuværende vedtægt “§ 21. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer Tillige vælges hvert år 2 

bestyrelsessuppleanter” 

 

 

Nyt § 21. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 1 formand, og fire bestyrelsesmedlemmer. Tillige vælges hvert år 2 

bestyrelsessuppleanter” 

 

 

 

Forslag 2 - 

 

Forslag til § 21  

Bestyrelsen ønsker at oprette en kasser post i Frederiksholm net. 

Baggrund arbejder på at udarbejde regnskabet i bestyrelsen, i samarbejde med vores administrator   

 

Nyt § 21. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasser og tre bestyrelsesmedlemmer. Tillige vælges hvert år 2 

bestyrelsessuppleanter” 

 


