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Christiansfeld d. 8. oktober 2009
Referat fra generalforsamlingen den 30. september 2009
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent:
Dirigent blev: Charlotte Szocska
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
til godkendelse:
Formanden fremlagde årsberetning og kommende planer – hvilket blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Forhenværende Kasser Johan Rudebeck fremlagde årsregnskab, eneste bemærkning er pris
på produktion af infokanal og hjemmeside.
4. Eventuelle forslag:
Forslag til vedtægternes § 4 ændres til:
1. Der opkræves et driftsbidrag pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift
og vedligeholdelse, dog maksimalt 6 gange årligt.
2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.
3. Driftsbidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Ændringer træder i kraft i 2.halvdel
af det indeværende regnskabsår.
4. Første driftsbidrag betales fra den måned, hvor indmeldelse finder sted.
5. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog
selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig
tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.
Og § 5 ændres til:
1. I tillæg til det i § 4 nævnte driftsbidrag opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige
de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) husstanden har
valgt at modtage fra foreningen.
Dette blev godkendt af de fremmødte, men kan først blive endeligt godkendt på en
efterfølgende ekstra ordinær generalforsamling.
5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår:
Forslag til kommende driftbidrag på 300,- kr. eksl. moms og det blev godkendt uden
bemærkninger.
Budget for 2009/2010 blev fremlagt af Johan Rudebeck.
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6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant:
Johan Rudebeck trak sig ud af bestyrelsen umiddelbart inden generalforsamlingen hvorfor
suppleanten Henrik Mølgaard indtrådte i hans sted.
På valg var:
Morten Paaske, Frede Larsen og Erik Kiil
Nye kandidater: Henrik Vester og Hans Nissen
Den fremtidige bestyrelse består af: Morten Paaske, Henrik Mølgaard, Henrik Vester, Claus
Paaske, Erik Kiel og suppleant Hans Nissen
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen.
7. Valg af revisor: Malene Mogensen, MS revision blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt:
Der var ønske om, at Radio trekanten blev lagt ind på vores hjemmeside på 87,8 Mhz.
Der var ønske om større opfølgning på potentielle medlemmer.
Der blev sagt tak til Johan Rudebeck og Frede Larsen for deres store indsats i
antenneforeningen gennem de sidste mange år.

Således vedtaget d. 30/9-2009

______________________
Dirigent Charlotte Szocska

____________________
Formand Morten Paaske

