
Vipperød Antenneforening

Referat af generalforsamling tirsdag den 
23. februar 2010.

1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Advokat Peter Ruhr som dirigent, valgt med akklamation af forsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var 31 fremmødte medlemmer og 2 fuldmagter.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbene år. 
Formanden henviste til den med indkaldelsen udsendte beretning. Der blev stillet spørgsmål om 
hvad der mentes med at bemærkningen omkring digitalisering af flere kanaler i vores net. 
Formanden oplyste at bemærkningen dækker over udstyrsændringer i hovedstationen og at det 
koster ca. 17.000 pr kanal der digitaliseres. Bestyrelsens holdning er at vi skal holde lidt igen 
omkring at bruge penge pt. henset til at vi er midt i opkrævningsperioden for 
saneringen/opgraderingen af vores anlæg.
Der blev efterlyst lidt mere specifik teknisk information om vores anlæg på hjemmesiden, hvilket 
Bestyrelsen tog til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren henviste til det udsendte regnskab og havde følgende supplerende information.

Årets resultat er et overskud på ca. 680.000 kr som medfører at vores egenkapital er gået fra ca. 
-2.5 mio kr til ca. -1.8 mio kr. - hvis den udvikling fortsætter vil egenkapitalen blive positiv inden 
for en kort årrække.

Der var en del kommentarer omkring opstillingen af regnskabet, hvor en del syntes at læsbarheden 
ikke var optimal. Konklusionen på dialogen blev at Bestyrelsen ved næste regnskabsaflæggelse vil 
forsøge at forbedre dette i samarbejde med FDA som fører vores regnskab. Desuden vil 
sammenligningen med forrige år udgå og i stedet vil regnskabet være sammenholdt med budgettal.

Derefter blev regnskabet godkendt i den fremlagte form.

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Forslag fra Medlemmerne. Der var kommet 2 forslag fra medlemmerne.

Forslag 1 vedrørte TV3 Puls som Martin Jones Vægtervænget 10 havde foreslået indsat i en 
programpakke. Forslagsstilleren var repræsenteret af sin ægtefælle som spurgte ind til hvorfor 
Bestyrelsen havde placeret kanalen i pakke 3. Til det svarede Formanden at det skyldes to ting; 1: 
da kanalen er en betalingskanal kan den ikke ligge i pakke 1, som kun indeholder must-carry og 
gratiskanaler, og 2; frekvensområdet for pakke 2 er fyldt op med programmer, derfor er pakke 3 det 
eneste sted at placere kanalen med mindre andre kanaler tages af vores anlæg. Efter en del debat 
valgte forslagsstillen at trække forslaget.

Forslag 2 vedrørte en vedtægtsændring omkring bestemmelse for udbringelse af indkaldelser, 
referater mm. fra Henrik Bohn. Forslaget lød: 

Fremtidige skriftlige meddelelser, vil fremgå via f.eks. foreningens hjemmeside, 
Infokanalen, e-mail, lokalaviserne og på opslag i lokale forretninger.
Evt. kan regnskabet hentes hos kassereren efter aftale.

Forslaget var oplyst til at medføre en besparelse på ca. 20.000 kr
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Godkendelse af forslaget krævede jf. vedtægterne 2/3 af medlemmernes deltagelse i 
generalforsamling hvilket ikke var tilfældet. Efter lidt debat herunder en modificeret formulering, 
forslog dirigenten at der blev holdt en pause i den ordinære generalforsamling, og at den indkaldte 
ekstraordinære generalforsamling med dette forslag som dagsorden blev afholdt i pausen. Dette 
afviste forsamlingen hvorefter den ordinære generalforsamling fortsatte, forslaget blev henvist til 
den ekstraordinære generalforsamling efter den ordinære.

Forslag fra Bestyrelsen. Forslag 3 fra Bestyrelsen gik på at kanal 6'eren blev indsat i pakke 3. 
Formanden oplyste at baggrunden var, at denne kanal var blevet en betalingskanal og jf. 
pladsmanglen i pakke 2 frekvensområdet at kanalen blev placeret i pakke 3.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af budget og kontingent.
Formanden gennemgik hovedtallene for budgettet og oplyste at kontingentet for 2010 var foreslået 
til; pakke 1 kr. 990, pakke 2 kr. 3.250 og pakke 3 kr. 4.558 årligt, pakke 3  beløbet indeholdt 
omkostningen for de to forslag for programtilføjelser. Den primære generelle årsag til 
omkostningsstigning var forøgede driftsomkostning på El, og i pakke 2 afledt af prisstigninger fra 
Viasat. Prisen for pakke 3 afhang af hvilke forslag der vedtaget under pkt. 4, jf. resultatet af disse 
vil prisen på pakke 3 i 2010 være 4.454 kr
 
Budget og kontingent blev derefter sat til afstemning og godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Formand Henrik Nielsen som var villig til genvalg, hvilket skete med akklamation. 
Bestyrelsesmedlmmerne Per Helt og Ole Hansen var også på valg, begge var villige til genvalg og 
blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsessuppleant posten vælges hvert år, Tine Pedersen var villig til genvalg og blev genvalgt 
med akklamation.

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
Bob Madsen og Henrik Bohn var villig til genvalg og blev også valgt med akklamation.

8 Eventuelt.
Der blev spurgt til økonomien omkring vores retssag. Som bekendt er FDA pga. sagens principielle 
karakter, indtrådt i sagen for Foreningen og har påtaget sig ansvaret for sagens omkostninger ifbm. 
behandling i Landsretten. Formanden oplyste at såfremt vi taber sagen i landsretten vil vi skulle 
udrede modpartens sagsomkostninger på ca. 40.000 kr og tilbagebetale 6-7.000 kr. til tidligere 
medlemmer der har betalt 1. rate men efterfølgende meldt sig ud og som er modpart i retssagen.

Derefter afsluttede dirigenten Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent:  Ole Hansen

Dirigent: Formand:

_______________________ _______________________
Peter Ruhr Henrik Nielsen

Vipperød Antenneforening Bestyrelsen Tlf
Formand Henrik Nielsen Kasserer Lone Poulsen 59 18 10 86 Medlem af FDA
Bakkehøj 21 Næstformand Erik Christensen 59 17 34 08
4390 Vipperød Sekretær Ole Hansen 59 17 31 61 Fejlmelding: 
Tlf. 59 18 11 55 Bestyrelsesmedlem Per Helt 59 18 27 40  27 21 82 53


	Referat af generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010.

