Referat af ordinær generalforsamling 2019
Dato: 26/03-2019
Deltagere:

Kl.: 19:00 - 21:00

Sted: Møllelundgaard

16 medlemmer, heraf 1 fuldmagt.

Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Carsten Haun Larsen, der efterfølgende blev valgt ved akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere.
Dirigenten aftalte med forsamlingen at såfremt der ville blive brug for stemmetællere, ville
han udpege nogle på dette tidspunkt.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er publiceret i selvstændigt dokument på
foreningens hjemmeside www.antenneforeningenborup.dk, sammen med dette referat og
andet materiale udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen.
Tommy Jensen fremsatte en kommentar vedr. radiokanalerne på anlægget der havde været
fejlramt. Formanden bemærkede desuden at anlæggets FM bånd lever på lånt tid idet FM
frekvensbåndet i forbindelse med opgraderingen af anlægget vil blive inddraget til brug for
TV og internet ydelser. Det bemærkes at det fortsat er muligt at høre radio via TV’et eller via
internettet.
Der var ingen yderligere spørgsmål og bestyrelsens beretning blev herefter godkendt
enstemmig ved akklamation.

4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab for 2018. Et spørgsmål vedr. kontingenter.
Der var efterfølgende ingen spørgsmål til regnskabet. Årsregnskabet blev efterfølgende
godkendt enstemmigt ved akklamation.
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5. Rettidigt indkomne forslag.
a. Forslag 1 - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Der var ingen
spørgsmål og forslaget blev derefter enstemmigt vedtaget. Eftersom antallet af
fremmødte var mindre end halvdelen af foreningens medlemmer, blev det annonceret
at der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 10/4-2019.
b. Forslag 2 - Bestyrelsens forslag til TV pakkesammensætning 2019
Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til pakkeændringer for 2019.
Forslaget blev efterfølgende godkendt med akklamation.
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad.
Formanden fremlagde budget og prisblad for 2019, der var beregnet på baggrund af de
forslåede ændringer i pakkesammensætning besluttet under punkt 5 på dagsordenen.
Budget og Prisblad blev efterfølgende vedtaget enstemmigt ved akklamation.
7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
Kjeld Mårtensson blev genvalgt som kasserer til 2021 ved akklamation. Bjørn Sune
Andersen blev genvalgt som medlem til 2021 ligesom Michael Schou blev valgt som medlem
til 2021 ved akklamation. Kurt Jensen blev efterfølgende valgt som 1. suppleant frem til 2020
ved akklamation.
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og
revisorsuppleant, for 1 år.
Statsautoriseret revisor Jørgen Larsen, Kurt Jensen som intern revisor og Jesper RørbækChristensen som revisorsuppleant blev valgt ved akklamation.
9. Eventuelt.
Carsten Haun Larsen fra Stofa fremlagde Stofas nye tiltag i 2019 og svarede på forskellige
produkt og teknik spørgsmål fra salen.
Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for en god generalforsamling.
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_________________________________

________________________________

Formand, Even Abrahamsen

Dirigent, Carsten Haun Larsen
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