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Referat af gfeneralforsamling
I

tirsdag den 25. februar 2014.
1. Valg af dirigent.
Fonnanden foreslog Ole Vestergaard som dirigent, valgt med akklamation afforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var 88 fremmødte medlemmer inkl. fuldmagter. Dirigenten besluttede at forestå stemmetælling
selv.

2. Beretning om foreningens virksomhed idet forløbne år.
Formand Erik Christensen gennemgik kort beretningen for 2013, og nævnte bl.a. at en stor del af
året var blevet anvendt til møder og aktiviteter relateret til det foreslåede skift af leverandør.
Teknisk har det været et rimeligt stille år, vi har kun haft få fejl/udfald som alle er blevet løst
rimeligt hurtigt. Det var især stormene i slutningen af 20 13, der påvirkede vores paraboler, der
skabte de største problemer.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab.
Det var lejlighed til at stille spørgsmål. Ingen havde indsigelser.
Dirigenten anså herefter regnskabet for godkendt.

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Der var ikke fremsat forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde fremsat 3 forslag:

Forslag l: Skift fra Dansk Kabel TVNouSee til Stofa.

Efter en fremlæggelse fra bestyrelsen og dialog om forslaget satte dirigenten forslaget til
afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget var dog betinget af vedtagelse afforslag
2.
Forslag 2: Ændring afvedtægterne i alt 6 ændringer med effekt d. 1110. Fremsættelse af forslaget
var betinget af vedtagelse afforslag l. Dirigenten valgte til dette punkts behandling at få assistance
fra en stemmetæller hvor Jimmy Pedersen bistod dirigenten.

Efter en fremlæggelse fra bestyrelsen satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev
enstemmigt godkendt, men da der ikke var 2/3 medlemsstemmer for (der var kun fremmødt 88
stemmeberettiget), kunne forslaget ikke vedtages. Bestyrelsen blev anvist at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling for fremsættelse af forslaget.

Forslag 3: Ny kanal- TV2Fri.

Efter en fremlæggelse fra bestyrelsen og en dialog satte dirigenten forslaget til afstemning.
Resultatet var at der var 12 der stemte for, men et større antal stemmer imod, hvorfor forslaget
resulterede i at TV2Fri bliver fjernet fra vores anlæg.

s. Fastsættelse af budget og kontingent.
Kassereren gennemgik hovedtallene for budgettet, kontingentet for 2014 er, med overgang til Stofa
d. 1/10-2014 foreslået til; pakke 1 kr. 1.231, pakke 2 kr. 4.089 og pakke 3 kr. 5.852. Dirigenten
satte derefter budget og kontingent til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Formand Erik Christensen (villig til genvalg), genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Per Helt og Ole var på valg (villige til genvalg), begge genvalgt.

I

Bestyrelsessuppleant posten vælges hvert år, Lone Poulsen modtog ikke tenvalg, Mads Andersen
Møllervænget 15 meldte sig til posten og blev valgt med akklamation.

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

8 Eventuelt.
Under dette punkt blev der henstillet til bestyrelsen at genoverveje om det er en fornuftig
disposition at købe en ny infokanal. Der blev også spurgt ind til om tidligere udmeldte medlemmer
der ikke havde bidraget til saneringen/opgraderingen, kunne melde sig ind igen uden at skulle
betale beløbet alle andre medlemmer havde betalt, til hvilket bestyrelsen kunne oplyse at de skal.
Der blev også spurgt ind til praktikken om betaling for 2014, hvor beskeden var at der opkræves
normalt for l. halvår, 2. halvår vil dække indtil Stof a overtager opkrævning pr. 1110, selvfølgelig
under forudsætning af at vedtægterne ændres. I den forbindelse oplyste Formanden at der vil blive
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 1113. Det skal nævnes at dftte pga. sammenfald med
møder iandre foreninger i området er ændret til mandag d. 10/3.

Derefter afsluttede Formanden generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent: Ole Hansen

Formand:
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