
Ændringsforslag vedr. evt. salg af antenneforeningens anlæg til Stofa eller anden udbyder i 2021.  

 

a. Bestyrelsen får mandat til at sælge antenneforeningens anlæg til Stofa, dette til en minimums- 

pris på 4.300.000 Dkk. Ifølge vurderingen fra Brix & Kamp vurderes anlægget at have en værdi 

på 10.721.160, derfra skal trækkes de 6.000.000 som Stofa har investeret i anlægget = en 

samlet her & nu værdi på 4.721.160 Dkk.  

 

b. Evt. betaling over 5 år = at køber betaler for grunde og teknik tilhørende foreningen kontant 

ved overtagelse og at de tilbudte rabatter udbetales til nedennævnte formål halvårligt og at 

brugerne af antenneforeningen betaler deres normale kontingent som hidtil. Betalingen fra 

Stofa 30,00 Dkk månedligt per antennebruger + 20,00 Dkk månedligt per Stofanet bruger.  

 

c. Der foreslås at bestyrelsen skal nedsætte et forhandlingsudvalg til ovennævnte forhandlinger 

og at resultatet fremlægges på en ekstraordinært generalforsamling.  

 

d. For de 75% af provenuet vedr. salget og nedlæggelse af Give antenneforening, foreslås det at 

dette gives som et bidrag til realisering af den igangværende Gisk projekt, vedr. et nyt Kultur og 

Idrætshus i samarbejde med Vejle Kommune. 

 

e. For de 25% af provenuet af salget og nedlæggelse af Give antenneforening, tilgår dette en 

nyoprettet fond, hvis formål er at uddele en årets leder / forenings / klubpris. Der årligt kan 

uddele 5% af foreningens kapital, dog minimum 60.000 Dkk årligt. Til en leder, forening eller 

klub, der har gjort en forskel indenfor Give by i året der er gået. (Kan i princippet kaldes Stofa-

prisen om Stofa er køberen, hvorved at de kan opnå en årlig goodwill i lokalområdet.)  

 

Grunden til forslaget af ovennævnte, er at et stærk idræts og kulturhus under Gisk, samt et 

stærkt forening og klubliv og sammenhold, på den længere bane vil gøre byen endnu stærkere 

og påvirke bosætningen, huspriser, trivsel m.m. der klart vil overstige den kortsigtede værdi, 

som det er at få en lille 5 årlig rabat på sin antenneforening. 

 

Forslaget bedes behandlet samtidigt på generalforsamlingen, som Bestyrelsens forslag. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Utoft. 

 


