ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017.
KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN.
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne fuldmagter.

Ad 1. Valg af dirigent.
Formanden Kjeld Klein (KK) bød de fremmødte medlemmer velkommen og foreslog på
bestyrelsens vegne valg af Henning Kirk Christensen (HKC) som generalforsamlingens dirigent.
Der var ingen andre forslag, hvorefter HKC var valgt. HKC takkede for valget og gennemgik, at
varsling om indkaldelse til generalforsamlingen samt dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægterne. Da der ingen bemærkninger var hertil, konstaterede HKC, at formalia var opfyldt, og
at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. HKC erklærede herefter generalforsamlingen for
åben.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed.
Anlægget har fungeret nogenlunde upåklageligt i det forløbne år, i hvert fald for de fleste
medlemmer.
Det kan godt være lidt selvmodsigende med tanke på nytåret, men ingen kan tage højde for, at en
person saboterer anlægget, så hele landet bliver berørt. Vi fik så en kompensation på gratis film, så
kan man mene, hvad man vil om det.
Vi har haft et par fejl på ledningsnettet i årets løb, så vi kan godt mærke, at det efterhånden har
nogle år på bagen.
Der har været 33 pakkeskift i årets løb. Der har været både udmeldinger og nye tilslutninger. Pr.
31. december 2016 er der 590 medlemmer. Det er 10 mindre end sidste år. De fordeler sig med
209 i Grundpakken, 158 i Mellempakken og 223 i Fuldpakken.
I slutningen af året har YouSee for en gang skyld ikke rykket rundt på kanalerne.
Til gengæld har de fået en ny boks, som kan flere ting end den gamle, og hvis antenneforeningen
havde en aftale med YouSee om boksen, ville den kunne lejes for 30 kr. om måneden. Det har
personalet i telebutikken bildt vores medlemmer ind, at vi har, på trods af at både vores

kontaktperson hos YouSee og jeg har fortalt dem, at vi ikke har en sådan aftale. Jeg har spurgt
efter sådan en aftale, men de er ikke klar til det endnu for os, men vores kontaktperson mente, at
sådan en aftale måske ville indebære, at vi skulle binde os for yderligere to år til YouSee. Da der
ikke er noget konkret endnu, ved vi ikke, hvad sådan en aftale vil indebære. I dag kan vi først
komme ud af aftalen pr. 31/3 2019, hvis vi får den opsagt senest den 1/4 2018. Hvis aftalen skal
gælde yderligere to år, kan vi først finde en anden leverandør i 2021.
Her i februar 2017 har YouSee så omlagt kanalerne til en anden frekvens og fjernet radiokanalerne,
for at nogle ganske få kan få kraftigere internet, selve kanalerne bliver skarpere, og det kan
betyde, at TV-kanalerne skal indlæses igen i fjernsynet, hvis man ikke har en boks. Så burde det
ikke være nødvendigt ifølge YouSee.
Medlem 125 kunne oplyse, at radioen stadig fungerer via antennekablet. Pågældende har bestilt
en antenne, men den er endnu ikke modtaget. KK oplyste, at YouSee ikke har kunnet levere
antenner, men der skulle være kommet ny forsyning, så problemet skulle være løst inden så
længe.
HKC: Hvis der skal indgås ny aftale med YouSee – vil dette blive forelagt på en generalforsamling
først? KK – bestyrelsen indgår ikke en ny aftale, uden at aftalen har været behandlet og vedtaget
på en generalforsamling.
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen. Dirigenten satte bestyrelsens beretning til
afstemning, og den blev godkendt med samtlige stemmer.

Ad. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
Laugets kasserer Jørn Hvolbæk (JH) gennemgik det udsendte regnskab for 2016.
Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning. Regnskabet
blev godkendt med samtlige stemmer.
Årsrapport og revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret i sin helhed kan ses ved henvendelse
til et af bestyrelsens medlemmer.

Ad 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende periode.
JH gennemgik det opstillede budget for 2017.
Medlem 573 ønskede oplyst, hvorfor der var afsat kr. 15.000 til medlemsinfo i det nye år, når
udgiften i 2016 alene beløb sig til kr. 5.286. JH oplyste, at bestyrelsen fremover måske ikke vil

påtage sig at gå ud med INFO men vælge at sende den pr. post. Det vil betyde en øget udgift for
lauget, som der er taget højde for i budgettet.
Medlem 462 forespurgte, hvorfor der er afsat så stort et beløb til vedligeholdelse af anlægget. JH
forklarede, at det er for at være dækket ind, hvis der sker brud på ledningsnettet. Der har i de
senere år været en del reparationer, som har været meget dyre.
Da der ikke var flere spørgsmål til budgettet, satte dirigenten budgettet og kontingentet for den
kommende periode under afstemning. Budgettet og kontingentet for den kommende periode blev
godkendt med samtlige stemmer.

Ad 5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har fremsat et forslag til ændring af vedtægternes § 8, stk. 3.3 og § 8, stk. 3.7.
Nuværende tekst:
§ 8. stk. 3.3
Aflæggelse af revideret regnskab for det
forløbne år.

Forslag til ny tekst:
§ 8, stk. 3.7
Aflæggelse af regnskab opstillet af revisor
for det forløbne år.

§ 8, stk. 3.7
Valg af registreret eller statsautoriseret
revisor/revisionsfirma.

Valg af godkendt revisor/revisionsvirksomhed.

KK redegjorde for baggrunden for forslaget til ændring af ovenstående paragraffer.
Vedrørende: § 8, stk. 3.3.
Medlem 209 mener, at den nye tekst er en skærpelse i forhold til den tidligere tekst.
Medlem 345 foreslår, at den nuværende tekst bibeholdes, da det giver en større frihedsgrad.
Medlem 209 foreslår, at der kommer til at stå: aflæggelse af opstillet regnskab for det forløbne
år.
Dirigenten satte dette forslag under afstemning, og det blev vedtaget med samtlige stemmer.
Vedrørende: § 8, stk. 3.7.
Aflæggelse af regnskab opstillet af revisor/revisionsvirksomhed godkendt af Erhvervsstyrelsen.
Da der ikke var nogen bemærkningen hertil, satte dirigenten forslaget under afstemning. Forslaget
blev vedtaget med samtlige stemmer.

Ad 6. Valg af bestyrelsen og en 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Jørn Hvolbæk, Jan Huulvej og Aase Frandsen var på valg. Alle var villige til genvalg.
Til bestyrelsen blev valgt:
Jørn Hvolbæk
Jan Huulvej
Aase Frandsen
Som 1. suppleant blev valgt:

Som 2. suppleant blev valgt:

Sara Toft Sørensen, Flenstoftevænget 13

Stefan Hansen, Broholmvænget 13

Ad 7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor/revisionsfirma.
A-revision – Steen Aagaard blev genvalgt med samtlige stemmer.

Ad 8. Eventuelt.
KK fremførte er ønske fra medlem nr. 430. Medlemmet har forgæves søgt hjælp til at indstille sit
TV efter kanalomlægningerne – men uden held. Medlemmet beder bestyrelsen undersøge, om der
skulle være personer til stede på generalforsamlingen, som kan hjælpe i denne situation.
Medlem 462 meldte sig og lovede at tage kontakt til pågældende.
Medlem 125 forespurgte om antennelauget var CVR-registreret. JH bekræftede, at lauget er
CVRregistreret. Da vi skal afregne moms, er vi pligtige hertil.
Der var ikke yderligere spørgsmål.
Dirigenten ophævede herefter generalforsamlingen og takkede for fremmødet og for god ro og
orden under generalforsamlingen. Dirigenten takkede bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år.
Afslutningsvis takkede KK for fremmødet.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, som følger:

Formand

Kjeld Klein

Næstformand

Jan Huulvej

Kasserer

Jørn Hvolbæk

Sekretær

Aase Frandsen

Bestyrelsesmedlem

Hans Andersen

Odense, den 2. marts 2017

D ige

Kirk Christensen

Formand: Kjeld Klein

