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AB Kap Arkona                      
 

 
 

København, den 1. oktober 2013 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 24.9.2013 i AB Kap Arkona 
 

Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00 afholdtes i foreningens fælleslokale på adressen 
Arkonagade 4, kld., 1726 København V ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen 
Kap Arkona. 
 
 
Mødet havde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Forslag fra bestyrelsen vedr. udskiftning af antenneanlæg. 

 
 

Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM): 

Andelene 6 (FM), 7 (FM), 8 (FM), 9 (FM), 10 (FM), 11 (FM), 14 (FM), 15, 17 (FM), 18, 20, 21, 22 
(FM), 23, 24 (FM), 26 (FM), 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39 (FM), 41 og 44 svarende til 25 af 
foreningens 35 andelshavere. 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Formanden John Skaarup bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ekstraordinære 
generalforsamling. John Skaarup blev valgt til dirigent, og Nanna Blixner blev valgt til referent. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og tillige 
beslutningsdygtig. 
 
 

2. Forslag fra bestyrelsen vedr. udskiftning af antenneanlæg 

John Skaarup orienterede om baggrunden for forslaget og de undersøgelser, bestyrelsen har 
foretaget. Det gamle antenneanlæg er forældet, og signalet er ikke altid godt nok. Desuden kræver 
det, at alle har den samme tv-pakke. Til gengæld får vi en god rabat på fuldpakken. Frank Vælum 
orienterede grundigt om det nye anlæg (kanaler, priser, teknik, praktiske forhold ved installationen 
og mulige alternativer). Efter en grundig og god debat om fordele og ulemper gik vi over til 
afstemning: 
For forslaget stemte 8 andelshavere 
Imod forslaget stemte 16 andelshavere     vend 
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Forslaget blev hermed forkastet 
Vi beholder altså det nuværende antenneanlæg, men vi anskaffer en ny signalforstærker, så 
kvaliteten af signalerne bliver forbedret. En signalforstærker koster ca. 10.000 kr., mens det nye 
anlæg ville have kostet ca. 110.000 kr. 
 

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen kl. ca. 20 og takkede for god ro og orden.  

 
 
Som dirigent  
 

     
     
John Skaarup 
 

 
 
 


