
Formandens forord. 

Kære Medlemmer. 

Først og fremmest vil jeg sige tak for tilliden til valget som formand.  

Dernæst vil jeg sige tak til bestyrelsen for deres utrættelige arbejde. Det har været et enormt spændende 
år med virkelig stort fokus på vores antenneafdeling. Men det er lykkedes. Alle har løftet i flok. Tak, uden 
jer var det ikke lykkes. 

Kommunikation har været i højsædet. Mette har fået rigtig gang i vores Facebookside, der er ny 
hjemmeside på vej, som er mere overskuelig og nemmere at finde ud af. Tak for dit Store Arbejde Mette.  

På vores grønne områder er der sket lidt også. Vi har endelig fået et vildthegn op. Tinglysningssagen 
omkring kabellægning er på plads. Vi mangler dog stadig stien til Juelsberg. Den står PT i stampe. Vi giver 
denne sag noget mere opmærksomhed når vi er ovre opstarten af TV og internet. Derudover har vi fået 
fældet en del træer, og i Rådyrvænget har vi fået lavet en sti over til vores pumpestation. Per har fået dette 
forhandlet med NFS så det er uden omkostninger for foreningen. 

TV og Internet.  

Vi tog en beslutning på den ordinære generalforsamling at Stofa ønskes ude af billedet, og der skulle 
forsøges at gøres en indsats på at finde en alternativ løsning.  

Løsningen blev fundet efter mange snakke om vores eksisterende anlæg. Det vil sige at per den 1/5 i år 
bliver vi en selvstændig antenneafdeling. Det er et stort spring, og det har været et stort arbejde at nå hertil 
hvor vi er. Det har betydet vi i bestyrelsen har holdt møde 1-2 gange om måneden. Og ind i mellem dette 
en del onlinemøder, med leverandører. Det har resulteret i et helt fantastisk setup. Læs mere inde i bladet. 

Når dette er sagt er der to vi altid glemmer. Advokat Ivar Hviid og vores æresmedlem Niels-Jørgen 
Hofmann. Niels er altid klar på at hjælpe. Huske hvad og hvordan tingene er og var. Samt hvis der behov for 
en hjælpende hånd er han der. Stor tak for hjælpen. 

Ivar stiller sin kæmpe viden til rådighed, og hjælper med de små juridiske spørgsmål vi har. Senest i et brev 
til Stofa hvor vi har bedt dem om at udbedre de fejl der er i anlægget, inden aflevering. Dette er de PT i 
gang med. 

Stor tak for hjælpen. 

Vi ses til generalforsamlingen på Nyborg Stand. 

 

Med venlig hilsen  

 

Marck Vesterskov Tornvig 

Formand. 


