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Referat af generalforsamling  

tirsdag den 26. februar 2013. 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog Ole Vestergaard som dirigent, valgt med akklamation af forsamlingen. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Der var 30 fremmødte medlemmer og ingen fuldmagter. Dirigenten besluttede at forestå 
stemmetælling selv. 

 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
Formand Erik Christensen gennemgik kort beretningen for 2012, og nævnte bl.a. at foreningen i 
efteråret var ude i en krise pga. restbyrden for lånet på saneringen/opgraderingen og vores bank 
ikke var villige til at stille en kredit til rådighed, uden at der blev opkrævet et ekstraordinært 
kontingent. Som bekendt besluttede vi at indbetale det ekstraordinære kontingent på 2 x 750 kr. 
eller 1500 samlet, og foreningen overlevede. Der var dog 10 medlemmer som forlod foreningen 
som konsekvens af beslutningen. Teknisk har det været et rimeligt stille år, vi har kun haft få 
fejl/udfald som alle er blevet løst rimeligt hurtigt. 
 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, blev der spurgt ind til tal omkring budget 2013, hvor 
dette blev henvist til behandling under punkt 5. 
 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt i den fremlagte form.  
 
4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
Der var ikke fremsat forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde fremsat 4 forslag: 

 
Forslag 1: Opkrævning af 50 kr. årligt (eller 25 kr. halvårligt) i opsparing til uforudsete 
omkostninger/investeringer. 
 
Bestyrelsen motiverede forslaget med, at der ved den ekstraordinære generalforsamling i 
november 2012 blev opfordret dette. Det giver også god mening idet der budgetlægges 
meget tæt, hvorfor det vil være anbefalelsesværdigt at oparbejde en pulje, der kan 
anvendes hvis/når der opstår situationer hvor der er behov for ekstra midler. Provenuet på 
23.000 kr. er ikke alverden, men vi ønsker at starte ”lidt blidt” også henset til det 
ekstraordinære kontingent. Forslaget dækker kun 2013, en fortsættelse i de efterfølgende 
år, forudsætter at dette vedtages separat. 
 

Efter en dialog satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget med følgende 
stemmer: 
 
 For:    26  
 Imod:   2 
 Undlod at stemme:  2 
 
 
Forslagene omkring vedtægtsændringer (forslag 2, 3 og 4) blev alle vedtaget jf. nedenstående 
stemmetal, men da vedtægtsændringer forudsætter 2/3 flertal af de værende medlemmer (altså 306 
stemmer), er resultatet ikke gyldigt. Det er op til bestyrelsen om forslagene fremlægges til 
beslutning ved en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Forslag 2 – For: 27, Imod: 1, Undlod at stemme: 2  
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Forslag 3 – For: 28, Imod: 0, Undlod at stemme: 2 
Forslag 4 – For: 28, Imod: 0, Undlod at stemme: 2 
 
 

5. Fastsættelse af budget og kontingent. 
Kassereren gennemgik hovedtallene for budgettet, kontingentet for 2013 er foreslået til; pakke 1 kr. 
1.100, pakke 2 kr. 3.812 og pakke 3 kr. 5.180 årligt. Desuden skal der tillægges de 50 kr. i årlig 
opsparing, så beløbene vil være 1.150, 3.862 og 5.230.  
 
Som rejst under punkt 3 var der et par spørgsmål til regnskabet, herunder hvad der ligger under 
posten tekniske nyetableringer på 40.000 kr. – Bestyrelsen oplyste at dette er til evt. investeringer i 
nyt udstyr, feks. ny infokanal, idet den nuværende er forældet og en del ustabil. Der blev også 
spurgt ind til hvad effekten af 10-15 udmeldelser halvårligt vil være, hvis dette bliver muligt. 
Svaret fra Kassereren var, at det ville påvirke årets resultat, men at programomkostningerne vil 
falde pga. den regulering, vi løbende foretager med programleverandørerne. 
 
Budget og kontingent blev derefter sat til afstemning og godkendt. 

 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Kasserer Tine Pedersen (villig til genvalg), genvalgt med akklamation. 
Bestyrelsesmedlem Bent Susic var på valg (villig til genvalg), genvalgt med akklamation. 
 
Bestyrelsessuppleant posten vælges hvert år, Lone Poulsen blev valgt med akklamation. 
 

 
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant. 
Bob Madsen og Henrik Bohn var villig til genvalg. Sidstnævnte var ikke tilstede, men Bob gav til 
kende at Henrik var villig til genvalg, begge blev genvalgt med akklamation. 
 

 
8 Eventuelt. 
Bestyrelsen informerer om at de har været dialog med Stofa og GC-BO som begge har interessante 
tilbud, DKT virker lidt uinteresseret – er nok begrundet i den igangværende restrukturering i TDC 
koncernen hvor kabel-tv aktiviteterne samles i YouSee. Vi har bindinger på de nuværende aftaler til 
november 2014, og der vil ikke umiddelbart ske markante ændringer i 2013. Vi fortsætter dog 
dialogen med mulige fremtidige samarbejdspartnere, herunder også Boxer som har henvendt sig. 
 
Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
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_______________________  _______________________ 
Ole Vestergaard   Erik Christensen 


