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Kære medlem af Fredensborg Søparks Antenneforening 
 
Jeg går af og FSA skal have ny formand	
Gennem nogle år har jeg opfordret bestyrelsen til at aflaste mig, gerne for posterne som formand og 
kasserer for FSA.  
Jeg har bestridt begge poster siden 2007 og før den tid som formand fra 1993-2000.  
Siden 2007 har vi i FSA gået nye veje. Fået eget internet og ny tv-leverandør, og vi har sparet 
medlemmerne for millioner af kroner, fordi vi ikke bare betalte, hvad YouSee forlangte.  
Stor tak til de personer, der gennem årene som bestyrelsesmedlemmer, revisorer m.m. har hjulpet 
mig.  
Også en kærlig tanke til afdøde formand for Grf. Fredensborg Søpark, Anders Helner, som altid 
støttede FSA, og hvis Grønne Vision inspirerede os i FSA til Den Digitale Vision, som nu ligger klar til 
fortsat at forsyne vores område med alt det internet, vi kan ønske os, i de kommende 10 år og sikkert 
mere.  
 
Jan N. Pedersen, M339, påbegyndte 1.2.2020 overtagelse af kassererposen, og på et bestyrelsesmøde 
den 24.8. meddelte 3 bestyrelsesmedlemmer, Jan N. Pedersen, M339,  Jens Jacob Thorhauge 
Andersen, K151 og Henrik Vetter, K420, at de nu er klar til at overtage ledelsen af FSA. På et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde i dag fredag den 28.8. vil jeg derfor meddele, at jeg træder tilbage 
som formand og dermed gør plads til en ændret konstituering.  
 
Jeg er valgt so, bestyrelsesmedlem for 2 år på generalforsamlingen i 2019, og jeg fortsætter som 
medlem af FSAs bestyrelse og vil koncentrere mig om kontrol med økonomien, oprydning, 
dokumentation og historieskrivning. Desuden rådgivning til FSA om juridiske forhold (særligt 
foreningsret, persondataret, IT- og teleret og ophavsret). Det er afgørende for god drift af en 
antenneforening, at bestyrelsen har tæt kontakt til leverandører og andre antenneforeninger. Det har 
jeg som det eneste bestyrelsesmedlem oparbejdet gennem 20 år, hvor jeg har været aktiv i 
antenneforeningsbevægelsen. Jeg vil fortsætte dette arbejde, herunder fortsætte som næstformand i 
vores landsdækkende brancheorganisation A2012, Antennesammenslutningen af 2012, 
www.a2012.dk.  
 
Tak til alle FSAs medlemmer for den tillid, I har vist mig ved at vælge og genvælge mig og støttet mine 
mange projekter.   

Med venlig hilsen 
Poul Juul, afgående formand 
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Tlf. 48475755.pj@pouljuul.dk. 
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