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Der indkaldes hermed til 

Ordinær generalforsamling 
i 

Antenneforeningen Borup 
 

Torsdag den 2. april 2009 kl. 19:00 
Landbocentrum, Møllevej 15 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 
4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisorer og 
bestyrelse – vedlagt som bilag 1. 
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5. Rettidigt indkomne forslag: 
a) Forslag fra bestyrelsen vedr. kanalvalg 2009 
b) Forslag fra medlem vedr. kontingent for 2009 
c) Forslag fra medlem vedr. kanalvalg 2009 
d) Forslag fra medlem vedr. udformning af regnskabet 
e) Forslag fra medlem vedr. ændring af vedtægternes §5 stk. 1 
f) Forslag fra medlem vedr. ændring af vedtægternes §5 stk. 2 
g) Forslag fra medlem vedr. ændring af vedtægternes §6 stk. 2 
h) Forslag fra medlem vedr. ændring af vedtægternes §10 stk. 3 
i) Forslag fra medlem vedr. ændring af vedtægterne 
j) Forslag fra medlem vedr. udformning af prisblad 
k) Forslag fra medlem vedr. kontingent for 2009 
l) Forslag fra medlem vedr. TV2 Sport 
m) Forslag fra medlem vedr. kanalvalg 

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af takstblad. 
7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og 
revisorsuppleant, for 1 år. 

9. Eventuelt. 
 
Ad 1) 
Bestyrelsen foreslår Henning Simoni. 
 
Ad 2) 
Efter valg af stemmetællere, vil bestyrelsen, efter ønske fra generalforsamlingen, 
blive præsenteret. 
 
Ad 5) 
Forslag a foreligger som bilag 2. Forslagene b – j foreligger som bilag 3 mærket 
forslag 1 – 9 respektive. Forslagene k – m foreligger som bilag 4 mærket forslag 
1 – 3 respektive. 
 
Ad 6) 
Takstblad foreligger som bilag 5. Det foreslåede budget forudsætter justeringer i 
programudbuddet, disse beskrives i bilag 6. 
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Ad 7) 
På valg er: 
Kasserer til 2011 Arne Ipsen Modtager ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem til 2011 Michael Kristiansen Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem til 2011 Allan Bruhn Andersen Modtager genvalg 

Suppleant til 2010 Allan Bruhn Andersen Kandidat til bestyrelsen 

Suppleant til 2010   
  
Ad 8) 
På valg er: 
Revisor til 2010 Jørgen Larsen Modtager genvalg 

Intern revisor til 2010 Hans Drøscher Modtager genvalg 

Revisorsuppleant til 2010 Jørgen Andersen Modtager genvalg  
 


