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Referat af generalforsamling  

tirsdag den 28. februar 2012. 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog Tom Pedersen som dirigent, valgt med akklamation af forsamlingen. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Der var 29 fremmødte medlemmer og ingen fuldmagter. 

 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
Formand Henrik Nielsen gennemgik kort den med indkaldelsen udsendte beretning, herunder at der 
har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, men at det ellers har været et rimeligt stille år. Der blev fra 
forsamlingen spurgt ind til stikledninger. Det blev præciseret at disse er det enkelte medlems 
ansvar, samt at hvis der er brud/problemer med stikledningen at det er en god ide at tjekke om man 
har udvidet rørskade dækning i sin husforsikring, da denne som regel vil dække dette. Henrik 
oplyste også at han har valgt ikke at genopstille til formandsposten, han var glad for at have været 
med i bestyrelsen siden 1995, og været formand siden 1998. 
 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, med bemærkning om at der er stor udskiftning af 
medarbejdere hos FDA som fører vores regnskab, hvilket har medført mange fejl, som det har taget 
lang tid og medført stort besvær at få korrigeret.  
 
Kassereren oplyste, at vi afdrager med 87.000 kr. per måned på lånet der blev optaget ifbm. 
renoveringen af vores anlæg. Sidste rate i medlemsbetalingen faldt i september 2011, pga. at vi er 
89 medlemmer mindre siden 2006 hvor projektet blev estimeret, vil vi med udgangen af 2012 
regnskabsåret se en mindre hastig reduktion af restgælden og vi vil have behov for at lave en 
løsning for finansiering af restgælden. Bestyrelsen har været tilbageholdende med at foreslå 
meropkrævning hos medlemmerne, ud fra løftet om at vi ikke ville opkræve mere pga. 
medlemsnedgangen.  
 
Efter en dialog blev bestyrelsen opfordret til ved næste generalforsamling, at fremsætte forslag til 
hvordan restgælden kunne afvikles. 
 
Der var en kommentar fra forsamlingen om at TV3, TV3+, TV3Puls står for en stor del af 
omkostningerne til programlevering, hvor bestyrelsen oplyste at ved sidste programundersøgelse 
for 3-4 år siden var TV3 programmerne rimeligt efterspurgte. Bestyrelsen tog kommentaren ad-
nota og vil drøfte om der evt. i 2012 skal foretages en programundersøgelse. 
 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt i den fremlagte form.  
 
4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
Der var ikke fremsat forslag fra medlemmerne, og ej heller forslag fra bestyrelsen. 
 

 
5. Fastsættelse af budget og kontingent. 
Kassereren gennemgik hovedtallene for budgettet, kontingentet for 2012 er foreslået til; pakke 1 kr. 
1.033, pakke 2 kr. 3.563 og pakke 3 kr. 4.913 årligt. Årsag til stigningen i pakke 1 prisen er at TV2 
er blevet en betalingskanel og at vi har fastholdt TV2 i pakke 1, desuden er priserne for 
regnskabsassistance og el steget, hvilket påvirker alle pakkerne (fra 639 kr. per år til 698 per år). 
Budget og kontingent blev derefter sat til afstemning og godkendt med 23 stemmer for og 1 imod, 
resten stemte ikke. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var formand Henrik Nielsen som ikke ønskede genvalg, bestyrelsen foreslog Erik 
Christensen, som blev valgt med akklamation. Kasserer Lone Poulsen var ikke på valg men ønsker 
at trække sig, bestyrelsen foreslog hidtidige suppleant Tine Pedersen til posten. Efter en dialog hvor 
Lone oplyste, at hun under alle omstændigheder ikke vil genopstille ved næste generalforsamling, 
men ønsker at trække sig lidt i baggrunden og bytte plads med Tine, valgte generalforsamlingen 
med akklamation at vælge Tine Pedersen som kasserer. 
Bestyrelsesmedlemmerne Per Helt og Ole Hansen var på valg og villig til genvalg. Genvalgt med 
akklamation. 
 
Bestyrelsessuppleant posten vælges hvert år, da Tine Pedersen var valgt til posten som kasserer 
forslog bestyrelsen Lone Poulsen, Lone blev valgt med akklamation. 
 
Da Erik Christensen var blevet valgt som ny formand, var der en plads ledig i bestyrelsen, Ole 
Hansen oplyste at bestyrelsen havde haft dialog med Bent Susic, som var fraværende på 
generalforsamlingen pga. rejse, men Bent havde stillet sit kandidatur til rådighed, med mindre der 
var andre tilstedeværende der ønskede at stille op, det var der ikke og Bent Susic blev valgt med 
akklamation. 

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

 
8 Eventuelt. 
Intet til referatet. 
 
Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 
 
Referent: Ole Hansen 
 

 
Dirigent:    Formand: 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Tom Pedersen    Erik Christensen 


