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Referat af ekstraordinær generalforsamling  

tirsdag den 12. marts 2013. 
 

1. Valg af dirigent. 
Knud K. Hansen, Højdedraget 3 blev foreslået som dirigent, valgt med akklamation af 
forsamlingen. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Der var 15 fremmødte medlemmer og ingen fuldmagter. Dirigenten besluttede at forestå 
stemmetælling selv. 

 
2. Forslag fra bestyrelse. 
Bestyrelsen havde fremsat 3 forslag til ændring af vedtægterne, disse var: 
 
 
Forslag 1.  ”Vedtægternes §8 afsnit 1” 

 
Ethvert medlem, som ikke ved tinglyst deklaration er pligtigt medlem, kan udmeldes af 
foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb 

Ændres til: 

 
Ethvert medlem, som ikke ved tinglyst deklaration er pligtigt medlem, kan udmeldes af 
foreningen med 1 måneders skriftligt varsel halvårligt, med effekt d. 30. juni eller 31. 
december. 

 

Motivation. 

 
Ændringen giver større frihed/flexibilitet for det enkelte medlem, der er desuden en tendens til at 
domstolene sidestiller medlemskab af antenneforeninger, med et kommercielt kundeforhold, hvor 
der lovningsmæssigt sker regulering af abonnementsperiode. Dette forslag tilpasser vores 
vedtægter til mere nutidige forhold.  
De negative sider er, at det vil være sværere at styre økonomien, da der ikke er sikkerhed for den 
indtægt, der indgår i budgetforslaget som fremlægges ved de årlige generalforsamlinger. 
 

 

Efter en mindre dialog blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 2.  ”Vedtægternes §4 afsnit 1” 

 
Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af 
omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. 
 

Ændres til: 

 
Der opkræves hos medlemmerne det til enhver tid vedtagne bidrag (kontingent) pr. husstand, 
til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. 
 

Motivation. 

 
Ændring som konsekvens af forslag 1. 
 

 
Efter en tilsvarende mindre dialog blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
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Forslag 3. ”Vedtægternes §4 afsnit 3” 

 
Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende 
regnskabsår. Første årsbidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted. 
 

Ændres til: 

 
Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende 
regnskabsår. Første bidrag betales for det halvår, hvor indmeldelse finder sted. Bestyrelsen 
beslutter betalingsfrist, opkrævningsmetode, gebyrer mv. for samtlige fordringer inden for de 
lovgivningsmæssige rammer. 
 

Motivation. 

 
Ændring som konsekvens af forslag 1.  
Forslaget ændrer ikke ved, at vi opererer med et årligt kontingent, men at vi deler betalingen i 2 
halvårlige opkrævninger. 
 
Forslaget giver også bestyrelsen mandat til at beslutte de praktiske forhold omkring 
opkrævninger og betalinger generelt set, herunder gebyr for girokort opkrævninger, som udgør 
en væsentlig og stigende omkostning. 
 
Økonomisk vil forslaget medføre en ekstraomkostning til Nets (tidligere PBS) på ca. 2.500 kr. 
for en ekstra årlig opkrævning. 
 

 
Også dette forslag var der en mindre drøftelse af, hvorefter forslaget blev sat til afstemning og 
enstemmigt vedtaget. 
 
Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 
 
Referent: Ole Hansen 
 

 
Dirigent:    Formand: 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Knud K. Hansen   Erik Christensen 


