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                           Information til Laugets medlemmer  
 

LAUGETS GENERALFORSAMLING ER UDSKUDT TIL  

FEBRUAR 2022.  

 
I begyndelsen af januar 2021 besluttede bestyrelsen at udsætte Antennelaugets ge-

neralforsamling, fordi regeringen i december 2020 indførte et forbud mod forsam-

linger og det forbud så ud til at skulle fortsætte flere måneder. Midt i januar skrev 

Fibia til os, at de ønskede at opdatere vores foreningsaftale, fordi de havde udvik-

let en ny internetforbindelse med en hastighed på 1000 MBits/sekund, og den 

kunne vi ikke få med vores nuværende aftale. Desuden ønskede de at nedsætte pri-

serne på de eksisterende hastigheder. Den 9. marts indgik vi en opdateret aftale 

med Fibia med lavere priser på internet og det nævnte internetprodukt med en ha-

stighed på 1000 MBits/s. Priserne på TV-pakkerne fremgår også af aftalen, men de 

er ikke faste i aftaleperioden, fordi de følger den almindelige prisudvikling. I den 

opdaterede aftale blev den kollektive betaling nedsat fra 159 kr. til 99 kr. pr. må-

ned pr. medlem. Det beløb skal Antennelauget hver måned indbetale til Fibia pr. 

medlem. Og de penge kan I som medlemmer så købe produkter for hos Fibia. Den 

opdaterede aftalen trådte i kraft den 1. juni 2021 og er lagt ind her på Ibsgårdens 

hjemmeside. Det har den været side begyndelsen af marts. I dag har vi også indlagt 

en kort oversigt over de alle produkter og deres pris.  

I juni da det igen blev tilladt at samles, vurderede bestyrelse, at der ikke var nogle 

vigtige ting på dagsordenen og at vi derfor ville udlade at afholde en generalfor-

samling i 2021. Så næste generalforsamling bliver til februar 2022. Bestyrelsen be-

klager meget, at vi ikke har fået informeret om dette på et tidligere tidspunkt, men 

vores formand Jan er jo flyttet og arbejdsopgaverne skulle omfordeles.  

Regnskabet for 2020 er godkendt af revisorerne og er nu lagt ind på hjemmesiden. 

Budget for 2021 er nu også lagt ind på hjemmesiden. Af det fremgår at kontingen-

tet til Antennelauget for 2021 er på 1.600 kr. Det blev opkrævet i april måned fordi 

vi skulle bruge pengene til at betale Fibia. 
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