Dalby Antennelaug af 1973
Denne indkaldelse, medbringes
på generalforsamlingen, gælder
som adgangskort og for 1
stemme pr. husstand.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i Dalby Antennelaug af 1973
Torsdag den 8. juli 2021 kl. 19.00 i Dalby Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægter:
A.
B.
C.

Valg af dirigent og to stemmetællere.
Beretning om Laugets virke for det forløbne regnskabsår.
Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden inden
generalforsamlingen. Ønsker et medlem at modtage regnskabet i postkassen,
skal henvendelse ske til kassereren på 40190164
Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår at vi indgår en aftale med STOFA om
overtagelse af foreningen. Se forslaget på bagsiden af denne indkaldelse.

D.

_____________________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling

Afholdes efter kaffepausen, i forlængelse af den ordinære.
I vedtægterne står der vedrørende foreningens ophør i § 26:
1.

Antennelaugets virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at
Antennelauget skal indgå i en anden forening.

2.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af Antennelaugets medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af Antennelaugets medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de
repræsenterede stemmer.

3.

Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende Antennelaugets opløsning.

4.

Eventuelt overskud, efter at alle Antennelaugets forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem
de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Bestyrelsen foreslår at foreningen overdrages til STOFA under henvisning til de vilkår
der står i bestyrelsens forslag, som kan ses på bagsiden af denne indkaldelse.
Men venlig hilsen
Bestyrelsen
Er der spørgsmål, så kontakt kasserer Arne Rohde på 40190164

Dalby Antennelaug af 1973
Dalby den 16. juni 2021

Bestyrelsens forslag om overdragelse af foreningen til STOFA.
Bestyrelsen har erkendt, at vi ikke magter økonomisk at opgradere vores anlæg med
en gennemgribende ombygning. Vi er også kommet til den erkendelse, at hvis ikke
anlægget renoveres har foreningen ingen fremtid. Derfor har vi gennem nogen tid
forhandlet med STOFA, og vi er kommet frem til følgende aftale.
STOFA opgraderer anlægget til Docsis 3.1 hvilket betyder at de der ønsker det kan få
1 Gb internet. Alt udstyr over jorden udskiftes, og der udskiftes omkring 2 km. kabler
i jorden. Det vil koste ca. 4.5 mill. kr. STOFAs tilbud betyder at de overtager vores
forening.
Hvis vi på generalforsamlingen godkender aftalen, forventer STOFA at begynde
ombygningen den 9. august 2021, og arbejdet vi tage nogle uger, med kortvarige
afbrydelser. Når arbejdet er udført, vil vi ikke længere opleve de generende udfald på
nettet.
Når ombygningen er afsluttet, tilbyder STOFA standard udbud og priser, hvor der i 60
måneder (fem år) gives rabat på TV pakkerne på kr. 45,- inkl. moms pr. mdr.
Ligeledes gives der rabat på STOFA standard internetprodukter i 60 mdr. på kr. 20,inkl. moms pr. mdr.
STOFA drifter og vedligeholder det nuværende anlæg med nuværende produkter.
Der oprettes en Brugerforening, som har den direkte kontakt til STOFA, ligesom
bestyrelsen har i dag. Bestyrelsens fem medlemmer vil gerne forsætte som bestyrelse
i denne Brugerforening.

