HISTORIE om Brande Antenneforening
Oprettelsen 1972.
Initiativtager
Brande Grundejerforening indbød ved advokat Ingvard Peder Larsenius Midtgaard, tirsdag 02. 11. 1971. på Hotel Brande,
til møde om evt. oprettelse af fællesantenneanlæg i Brande. Firma V. Ulbrichsen ved Kurt Ulbrichsen redegjorde for
mulighederne for oprettelse af fælles-antenneanlæg i Brande. Kurt Ulbrichsen orienterede endvidere om, at det ville koste ca.
1.110,- kr. såfremt 700. tilmeldte sig, og ca. 1.500,- kr. såfremt 500. tilmeldte sig.
Arbejdsudvalg
Der blev nedsat et arbejdsudvalg kaldet antenneudvalget, med Villy Evald Larsen i spidsen, der skulle udarbejde forslag til
oprettelse af fællesantenneanlæg. Ud af de 75. fremmødte meldte 25. som tegner af tilmelding til fællesantenneanlæg.
Antenneudvalget havde sit første møde mandag den 17. 01. 1972.
Antenneudvalgets medlemmer var,
·
Villy Evald Larsen
·
Viggo Fenger
·
Hugo Hjersing
·
Edmond Rahbek
·
Sigvald Kristensen
·
Hans Erik Bundgaard
·
Bøje Duedal Hansen
Antenneudvalget afholdte i tidsrummet 18. 01. 1972 til 17. 04. 1972 i alt 9 møder.

Stiftende generalforsamling
mandag 17. 04. 1972 kl. 20.00 på Hotel Brande.
Antenneudvalget indkaldte til stiftende generalforsamling og endelig tegning til fællesantenne-anlægget.
Foreningens navn
Hjemsted
Formål

Brande Antenneforening
Brande Kommune
At oprette, eje og drive fællesantenneanlæg mm. i Brande,

Dagsorden var følgende,

•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Valg af protokolfører
Orientering ved udvalgsformand Villy Evald Larsen
Forelæggelse af love for Brande Antenneforening
Valg af 7. bestyrelsesmedlemmer + 2. Suppleanter
Valg af 2. revisorer + 1. suppleant
Fastsættelse af 1. års kontingent (forslag 50,00 kr.)
Evt.:

Valg af dirigent
Formanden for det nedsatte antenneudvalg Villy Evald Larsen bød velkommen til de fremmødte, og bad om forslag til dirigent.
Forslag,
Per Hansen
Valgt:
Per Hansen
Per Hansen takkede for valget, og konstaterede, at den stiftende generalforsamling var lovlig ind-varslet i henhold til det
foreliggende lovforslag
Valg af protokolfører
Dirigenten bad om forslag til protokolfører.
Forslag,
Sigvald Kristensen
Valgt:
Sigvald Kristensen.
Orientering / beretning.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden for antenneudvalget Villy Evald Larsen, der gav en kort orientering om
antenneudvalgets arbejde. Villy Evald Larsen orienterede bla. om, at der var indhentet tilbud fra 3. firmaer,
·
Anton Pedersen, Horsens
·
Scantemo, Vejle
·
Arcodan, Sønderborg

Man var nu nået så vidt, udtalte Villy Evald Larsen, at man skulle i gang med den endelig bindende tegning af medlemmer til
antenneforeningen, og prisen på en tilslutning ville for et parcelhus blive kr. 1.275,00 + moms, afsluttende ved stander i skel,
så den pris var holdt indenfor de rammer, der var lovet ved prøvetegningen i november 1971.
Teknisk orientering / beretning.
Villy Evald Larsen gav derefter ordet til Kurt Ulbrichsen, der orienterede generalforsamlingen om, at det ville koste ca.
1.100,- kr. såfremt 700. tilmeldte sig, og ca. 1.500,- såfremt 500. tilmeldte sig. Kurt Ulbrichsen gav endvidere en del
oplysninger om de tekniske detaljer, og om hvad man kunne forvente at opnå ved fællesantenne.
Forslag til love for Brande Antenneforening.
Villy Evald Larsen gennemgik antenneudvalgets forslag til love for Brande Antenneforening, punkt for punkt.
Generalforsamlingen godkendte herefter Brande Antenneforenings love, med enkelte ændringer.
Valg af 7. bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten udbad sig forslag til bestyrelsen,
Forslag,
Antenneudvalget.
Valgt
Antenneudvalget valgt enstemmigt.
Valg af 2. bestyrelsessuppleanter.
Forslag,
Arne Juul Pallesen
Jørgen Krogsgård Andersen
Halvor Petersen.
Valgt:
Jørgen Krogsgård Andersen
Halvor Petersen.
Valg af 2. revisorer og én revisorsuppleant.
Forslag,
Per Hansen
Sten Anker Rødekilde
Hans Franch Rasmussen.
Valgt
Per Hansen
Sten Anker Rødekilde
Hans Franch Rasmussen som suppleant.
Fastsættelse af kontingent.
Forslag: Vedrørende første års kontingent, var der fra antenneudvalget foreslået 50,00 kr. Første års kontingent gælder fra
stiftelsesdagen mandag 17. 04. 1972. til søndag 31. 12. 1972. Der skal ikke betales kontingent før antenneanlægget er
påbegyndt.
Godkendt
Evt.
Under evt. uddybede Kurt Ulbrichsen de forskellige modtagemuligheder for TV og FM mono & stereo.
Afslutning
Dirigenten Per Hansen afsluttede hermed generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Villy Evald Larsen takkede generalforsamlingen for dens velvilje, og for den positive holdning til antenneudvalgets forskellige
oplæg, dette tegner godt for Brande Antenneforenings fremtid.
Dirigenten underskrev herefter generalforsamlingens protokol.
Brande mandag den 17. 04. 1972.

•

Per Hansen

Brande Antenneforenings bestyrelse konstituerede som følger,

•
•
•
•
•
•
•

Formand

Villy Evald Larsen

Næstformand

Viggo Fenger

Kasserer

Hugo Hjersing

Protokolfører

Sigvald Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Hans Erik Bundgaard

Bestyrelsesmedlem

Edmond Rahbek

Bestyrelsesmedlem

Bøje Duedal Hansen

