Referat af ordinær generalforsamling 2021
Dato: 23/9-2021
Deltagere:

Kl.: 19:00 - 21:00

Sted: Sognegården Møllelundgaard, Borup

8 stemmeberettigede medlemmer, heraf 1 fuldmagt.

Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen.
0. Formandens indledende bemærkninger.
Bestyrelsesformanden bød velkommen med indledende bemærkninger om, at bestyrelsen
pga. Corona havde set sig nødsaget til at udskyde de 2 ordinære generalforsamlinger i
henholdsvis foråret 2020 og foråret 2021 til september 2021.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Henning Simoni, der blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dirigenten fik forsamlingens godkendelse af, at denne ordinære generalforsamling pga.
Corona fungerede som en erstatning for de ordinære generalforsamlinger i 2020 og 2021.

2. Valg af stemmetællere.
Dirigenten aftalte med forsamlingen, at stemmetællere først ville blive valgt, hvis der viste sig
et behov for det.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er offentliggjort på foreningens
hjemmeside www.antenneforeningenborup.dk, sammen med dette referat og andet materiale
udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt med
akklamation.

4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
Kassereren fremlagde foreningens årsregnskaber for 2019 og 2020.
Der var ingen spørgsmål til årsregnskaberne, som blev godkendt enstemmigt med
akklamation.
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5. Rettidigt indkomne forslag.
a. Bestyrelsens forslag til TV pakke og prisændringer 2020 og 2021
Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til TV pakke og prisændringer for 2020
og 2021.
Forslagene blev godkendt med akklamation.

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad.
Formanden fremlagde budget og prisblad for 2021.
Budget og Prisblad blev vedtaget enstemmigt med akklamation.
Et spørgsmål fra forsamlingen om forskel på priserne mellem prisbladet og det, man som
lejer betaler, blev besvaret med, at det skyldes, at boligforeningen lægger et
administrationsgebyr, som Antenneforeningen ikke har indflydelse på, til prisen.

7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
Even Abrahamsen blev genvalgt som formand til 2022. Kjeld Mårtensson blev genvalgt som
kasserer til 2023. Allan Bruhn Andersen blev genvalgt som medlem til 2022. Kurt Jensen
blev valgt som medlem til 2023 og Per G Frandsen blev valgt som medlem til 2022. Alle blev
valgt ved akklamation.
Allan Simonsen blev efterfølgende valgt som 1. suppleant frem til 2022 ved akklamation.

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og
revisorsuppleant, for 1 år.
Statsautoriseret revisor Jørgen Larsen, Nete Hjort Bai som intern revisor og Jesper RørbækChristensen som revisorsuppleant blev valgt ved akklamation.

9. Eventuelt.
Det blev fra salen foreslået, at Antenneforeningen gjorde mere reklame for
Generalforsamlingerne fx ved opslag i boligforeningernes ejendomme.
Formanden bekræftede, at forslaget vil blive overvejet.

Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen og takkede for god ro og
generalforsamling.
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_________________________________

________________________________

Formand, Even Abrahamsen

Dirigent, Henning Simoni
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