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Referat af generalforsamling  

Tirsdag den 23. februar 2016. 
 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden bød velkommen og foreslog H.P. Andersen som dirigent, valgt med akklamation af 
forsamlingen. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Der var 10 stemmeberettigede medlemmer fremmødt og ingen fuldmagter. 

 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
Formand Erik Christensen gennemgik kort beretningen for 2015, vi desværre havde set en del 
skader på vores anlæg, da vi ikke kunne føre bevis for at disse var forbundet med SEAS-NVEs 
gravearbejde var vi tvunget til at tage omkostningen selv.  
 
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge mulighederne for en billigere 
el løsning, det har vi gjort, desværre er der ikke andre billigere alternativer. 
 
Derudover havde det været et stille år, skiftet til Stofa har forløbet godt – nu står vi foran et analogt 
signal sluk, som en del andre foreninger samt YouSee også har gennemført.  
 
Beretningen blev derefter sat til afstemning og godkendt. 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab. 
Som nævnt af Formanden har der været en del skader på vores anlæg, som skulle udbedres, dette 
har forårsaget et merforbrug der har medført et underskud. Da vi har midlerne til at modstå dette 
har det ikke nogen konsekvens for det enkelte medlem. Det blev foreslået at ved fremtidig 
gravearbejde i byen kunne Bestyrelsen engagere en/nogle personer til at føre tilsyn med dette 
således at evt. graveskader blev konstateret når de opstod. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 
Dirigenten anså herefter regnskabet for godkendt. 

 
4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen. 
Der var ikke fremsat forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde heller ikke fremsat forslag. 
 

5. Fastsættelse af budget og kontingent. 
Kassereren gennemgik det fremsatte budget samt kontingent. Dirigenten sætte det derefter til 
afstemning, hvor det blev godkendt. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Formand Erik Christensen (villig til genvalg), genvalgt. 
Bestyrelsesmedlemmerne Per Helt og Ole Hansen var på valg (villige til genvalg), genvalgt. 
 
Bestyrelsessuppleant posten vælges hvert år, Mads Andersen var villig til genvalg og blev valgt. 
 

 
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant. 
Bob Madsen var villig til genvalg, genvalgt med akklamation. Henrik Bohn var ikke fremmødt, 
men forsamlingen genvalgte også ham med akklamation, Bob undersøger om Henrik vil påtage sig 
hvervet igen. 
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8 Eventuelt. 
Under dette punkt orienterede bestyrelsen om at der inden sommerferien vil blive slukket for det 
analoge signal, som nævnt i indkaldelsen giver det foreningen en del fordele at gennemføre dette. 
 
Derefter afsluttede Formanden generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 
 
Referent: Ole Hansen 
 

 
Dirigent:    Formand: 
 
 
H.P. Andersen    Erik Christensen 


