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Gistrup Antenneforening – GAF                                                          Gistrup den 25. august 2021 

Att. Formand Jan Olesen 

  

Forslag til årets generalforsamling - udlodning af midler 

  

Kære Generalforsamling 

  

GAF står nu i den situation, at foreningen har sikret borgerne i Gistrup, Sdr. Tranders samt Nøvling en fremtidssikret 
løsning for såvel TV som Internet. Behovet for fremtidige investeringer er yderst beskedent. Det primære ansvar for 
såvel internet samt tv er nu primært udlagt til eksterne kommercielle aktører. 

  

Pt. Indestår likvide midler for 2,464 mio. DKK. Det er yderst vanskeligt at tilbagebetale foreningens formue på en 
retfærdig måde. Der vil være kunder, som har betalt i en årrække, andre er fraflyttet og endnu andre er lige flyttet 
til. Samtidig er der en stor lokal efterspørgsel efter et nyt forsamlingshus i Sdr. Tranders. Ligesom der arbejdes på at 
etablere et kulturhus i Gistrup i forbindelse med Gatewayprojektet. Endvidere er der et velfungerende 
forsamlingshus i Nøvling.  

  

Geografisk er kunderne i GAF nogenlunde fordelt på følgende vis  

  

      ca. 79% i Gistrup 

      ca. 12% i Sdr. Tranders 

      Ca. 9% i Nøvling 

  

Da alle borgere kan ha’ glæde af faciliteterne i alle 3 områder, så foreslås følgende: 
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Der udloddes 2 mio. DKK ud fra følgende fordeling: 

  

      65% = 1,3 mio. DKK til Kulturhus i Gistrup 

      20% = 0,4 mio. DKK til etablering af nyt forsamlingshus i Sdr. Tranders 

      15% = 0,3 mio. DKK til fortsat vedligehold af forsamlingshus i Nøvling 

  

Den resterende formue tilbagebetales til forbrugerne / kunderne når GAF på et tidspunkt nedlægges. 

I bedes bekræfte modtagelsen af dette forslag. 

  

Med venlig hilsen 

  

Bjørn Skovhus 

Brian Kidmose Andersen 

Brian Mølgaard  

Claus Burchardt 
 
Michael Damsgaard 


