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Referat af ordinær generalforsamling 2015 

Dato: 19/03 2015 Kl.: 19:00-21:00 Sted: Borup Kulturhus 

Deltagere:  22 medlemmer, heraf 1 fuldmagt 

 

Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen forslog Henning Simoni, der efterfølgende blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og dermed 

besluningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere. 

Dirigenten mente ikke at stemmetællere blev nødvendig, da afstemning forventes at kunne 

klares ved håndsoprækning. Såfremt det skulle blive nødvendigt ville stemmetællere blive 

valgt fra salen på dette tidspunkt. 

 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er publiseret i selvstændigt dokument på 

foreningens hjemmeside www.antenneforeningenborup.dk, sammen med dette referat og 

andet materiale udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen. 

Der var efterfølgende nogle få afklarende spørgsmål fra medlemmerne, hvorefter 

bestyrelsens beretning blev godkendt enstemmig ved håndsoprækning.  

 

4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. 

Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab for 2014. Der var få spørgsmål til regnskabet 

som blev besvaret og efterfølgende blev årsregnskabet godkendt enstemmigt ved 

håndsoprækning. 

 

5. Rettidigt indkomne forslag. 

a. Forslag 1 - Bestyrelsens forslag til pakkeændringer 2015 

Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til pakkeændringer for 2015. Der var 

efterfølgende nogle afklarende spørgsmål fra medlemmerne, som bestyrelsen 

besvarede. Forslaget blev efterfølgende sendt til afstemning ved håndsoprækning. 

Forlaget blev vedtaget med 21 for og 1 imod. 

http://www.antenneforeningenborup.dk/
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6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad. 

Formanden fremlagde budget og prisblad for 2015, der var beregnet på baggrund af den nye 

program og pakkesammensætning besluttet under punkt 5 på dagsordenen. Budget og 

Prisblad blev efterfølgende vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

 

7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 

Kjeld Mårtensson blev genvalgt som kasserer til 2017. Bjørn Andersen blev genvalgt som 

medlem til 2017. Karsten Jørgensen blev valgt som 1. suppleant og Michael Schou blev valgt 

som 2. suppleant frem til 2016. Alle blev valgt med akklamation. 

 

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og 

revisorsuppleant, for 1 år. 

Statsautoriseret revisor Jørgen Larsen, Hans Drøscher som intern revisor og Jesper 

Rørbæk-Christensen som revisorsuppleant blev valgt med akklamation. 

 

9. Eventuelt. 

Formanden gennemgik en salgspræsentation udleveret af Stofa der forklarede Stofas 

produktsammensætning for 2015.  

Det kan fremhæves at Stofa nu inkluderer en Gratis 1 Mbit Internet forbindelse til alle 

medlemmer der måtte ønske dette. Internet forbindelsen er hurtig nok til at læse 

hjemmesider på internettet og benytte elektronisk post. Man kan bestille den hos Stofa 

Kundeservice på telefon 88 30 30 30.  

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen. 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for en god generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Formand, Even Abrahamsen    Dirigent, Henning Simoni 


