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Møde: Generalforsamling  2009 
Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 
Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter  
 
Dagsorden: 

 
Pkt. 1. 
 
Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni, som desværre måtte melde forfald. I stedet 
foreslog bestyrelsen Jørgen Visti, der blev valgt med akklamation. 
 
Dirigenten kunne med 20 minutters forsinkelse på grund af stort fremmøde konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Pkt. 2.  
 
Valg af stemmetællere. 
 
Fire stemmetællere blev valgt. 
 
Pkt. 3. 
 
Bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 
Ved den ordinære generalforsamling 2008 blev der kort omtalt en kommende lejeaftale med 
Dansk Beredskabskommunikation – denne aftale er i 2008 kommet på plads og er etableret. 
 
I løbet af 2008 har bestyrelsen desuden arbejdet med med en normalisering af lejeaftalen med 
Radio Køge idet den hidtidige aftales konstruktion medførte at Antenneforeningen i bedste fald 
ikke havde et tab. Radio Køge betaler nu en mere rimelig leje og betaler desuden for den 
strøm der bruges af sendeudstyret. 
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Elselskaberne har meldt deres ankomst i området og det har affødt en række spørgsmål vedr. 
mulighederne for at melde sig ud af foreningen. 
 
På denne baggrund har bestyrelsen undersøgt de juridiske forudsætninger meget grundigt. 
Konklusionen er, at man i de områder hvor der er foreskrevet tilslutning til antenneanlægget (i 
lokalplanen eller på anden måde) kan fravælge at modtage signaler via anlægget, men man er 
fortsat pligtig til at betale administrationsomkostningerne til anlægget. 
 
På denne baggrund har vi tilføjet et punkt på prisbladet, der dækker for denne situation. 
 
Digital TV er et interessant emne og der er mange muligheder. Det var oprindeligt bestyrelsens 
intention, at der på generalforsamlingen skulle være en diskussion omkring dette emne. I lyset 
af de mange indkomne forslag har bestyrelsen imidlertid valgt ikke at tage dette emne op på 
generalforsamlingen, men agter i stedet at afholde et medlemsmøde. Medlemsmødet kan 
forhåbentligt afholdes i maj eller juni måned. 
 
Arne har i en årrække varetaget hvervet som kasserer, men meddelte i god tid sidste år at han 
ikke ønskede at genopstille i år. I den tid har han siddet tungt på kassen – et stort plus som 
kasserer. 
 
Jeg vil gerne rette en stor tak til Arne for hans store indsats på posten igennem de mange år. 
 
Det er altid dejligt at opleve aktivitet hos medlemmerne og i år har det givet sig udtryk i en 
række forslag fra medlemmerne. Det er dog bestyrelsens opfattelse at nogle af de stillede 
forslag ikke er til fordel for en stor del af medlemmerne og på den baggrund er bestyrelsen 
imod visse af forslagene. 
 
Der bliver sikkert lejlighed til at komme ind på dette senere på aftenen. 
 
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Pkt. 4. 
 
Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisorer og bestyrelse. 
 
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet. Efter opklarende spørgsmål blev regnskabet 
godkendt. 
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Pkt. 5. 
 
Rettidigt indkomne forslag. 
 
Grundet de mange forslag, hvoraf flere minder om hinanden, valgte dirigenten at slå nogle 
forslag sammen, samt at bytte om på rækkefølgen i behandlingen af forslagene. 
 
Der var en til tider heftig debat om indhold af og baggrund for forslagene, samt om eventuelle 
konsekvenser af disse. 
 
a) Forslag fra bestyrelsen vedrørende kanalvalg 2009 
 
Forslaget bortfaldt, da datoangivelsen på forslaget var efter fristen for indsendelse af forslag til 
bestyrelsen. 
 
Følgende to forslag blev behandlet samlet: 
e) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 5 stk. 1 
og  
g) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 6 stk. 2 
 
Forslagene blev forkastet med kun 8 stemmer for. 
 
f) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 5 stk. 2 
 
Forslaget blev forkastet med kun 16 stemmer for. 
 
h) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 10 stk. 3 
 
Forslaget blev trukket, da vi er forsikret mod svig op til 2 mio. kr. 
 
i) Forslag vedrørende ændring af vedtægterne 
 
Det blev besluttet at indføre ændringerne som foreslået, når der i fremtiden alligevel skal 
foretages ændringer og omskrivninger af vedtægterne. 
 
j) Forslag vedrørende udformning af prisblad 
 
Forslaget vedtaget: Der indføres en kolonne med ordlyden ”inkl. moms”. 
 
d) Forslag vedrørende udformning af regnskabet 
 
Forslaget blev trukket, da det er ufordelagtigt for foreningen at sprede oplysninger om diverse 
forhandlede kanalafgifter 
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k) Forslag vedrørende kontingent for 2009 
 
Forslaget blev af forslagsstillerne ændret til: Forslag om forhøjelse af kontingent for 2009 til 
2.500 kr. inkl. moms. 
 
Forslaget blev vedtaget med 54 stemmer for.  
 
b) Forslag vedrørende kontingent for 2009 
 
Forslaget om at sænke kontingentet til 1500 kr. bortfaldt da kun 6 stemte for. 
 
m) Forslag vedrørende kanalvalg 
 
Det blev vedtaget, at bestyrelsen i løbet af maj 2009 vil foretage et kanalvalg. 
 
Generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen får en vis frihed til at vælge antallet af kanaler, 
så der kan en ske tilpasning indenfor de økonomiske rammer. 
 
Desuden lovede bestyrelsen at kikke på muligheden for at dele udbuddet op i en stor og en lille 
pakke. Om der er stemning for dette, skal også undersøges ved kanalvalget. 
 
l) Forslag vedrørende kanalvalg 
 
Forslaget bortfaldt. 
 
c) Forslag vedrørende kanalvalg 
 
Forslaget bortfaldt. 
 
Pkt. 6. 
 
Vedtagelse af budget og fastsættelse af takstblad. 
 
Punktet blev ikke behandlet i detaljer, idet generalforsamlingen netop under pkt. 5.k, havde 
besluttet at hæve kontingentet. 
 
Bestyrelsen lovede at arbejde efter et budget, der indeholder så mange kanaler som muligt, 
men som samtidigt holder et lille plus på bundlinjen. 
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Pkt. 7. 
 
Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 
 
 
Følgende var på valg: 
 
Kasserer   Jørgen Visti blev valgt for perioden frem til 2011 
Bestyrelsesmedlem  Allan Bruhn Andersen blev valgt for perioden frem til 2011 
 
Michael Kristiansen var fejlagtigt sat på til genvalg, men han blev i 2008 valgt for perioden frem 
til 2010. 
 
Som suppleanter for et år blev to nye personer valgt: 
Michael Schou og Even Abrahamsen 
 
Pkt. 8 
 
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og revisorsuppleant 
for et år. 
 
Jørgen Larsen blev genvalgt som revisor frem til 2010. 
 
Hans Drøscher blev genvalgt som intern revisor frem til 2010. 
 
Arne Ipsen blev valgt som revisorsuppleant frem til 2010. 
 
Pkt. 9 
 
Eventuelt. 
 
Der var her spørgsmål fra salen om, hvad der vil ske i forbindelse med digitaliseringen til 
efteråret. 
 
Formanden henviste til sin beretning (se pkt. 3), hvori det slås fast, at emnet vil blive behandlet 
på det annoncerede orienteringsmøde.  
 
Referent: Henrik Roar Petersen 
 

 


