ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Holst, Advokater
Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C
Tirsdag den, 31. maj 2022 kl. 16.00
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning for det forløbne år
3) Orientering om datterselskabernes aktiviteter
4) Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af årskontingent
5) Indkomne forslag
Indsendt af medlem i henhold til vedtægterne.
a. Bestyrelsen for Antenneforeningen Aarhus skal senest på generalforsamlingen 2023 fremlægge en plan for
ombygning af nettet til fiberteknologi helt ind i medlemmernes boliger. Formålet er et teknologiskifte der
sikrer mulighed for høje symmetriske hastigheder med høj drift stabilitet. Supplerende bemærkes, at det
globale Internet i årtier har været bygget på fiberteknologi og at danske infrastrukturselskaber blandt andet
mange andelsejede energiselskaber i disse år udbygger med fibernet helt ind i forbrugernes boliger.
6) Valg af bestyrelse
a. valg af næstformand for bestyrelsen.
b. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
7) Valg af ekstern revisor. På Valg er: Dansk Revision, Randers
8) Valg af intern revisor.
9) Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor
a. valg af bestyrelsessuppleanter.
b. valg af 1 revisorsuppleant.
10) Eventuelt
Adgang til generalforsamlingen har ifølge vedtægterne enkelt-tilsluttede medlemmer
medbringende den sidste betalingskvittering for Stofa TV eller Bredbånd, ( 2.
kvartal 2022) Kopi af original faktura kan findes på Stofa.dk, mine sider.
Fra kollektive anlæg 2 valgte personer pr. kollektivt anlæg, se nærmere på
Antenneforeningens hjemmeside.
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O B S!
Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 5 stk. 5 besluttet, at medlemmer, der ønsker
adgang til generalforsamlingen skal afhente adgangskort på foreningens adresse,
H. H. Seedorffs Stræde 3 – 5, 8000 Aarhus C.
Mandag, den 16. maj 2022 i tidsrummet 11.00 – 15.00
Fredag, den 27. maj 2022 i tidsrummet 11.00 – 15.00
medbringende den sidste betalingskvittering for Stofa TV eller Bredbånd, ( 2.
kvartal 2022) Kopi af original faktura kan findes på Stofa.dk, mine sider.
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