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Deltagere

6 medlemmer fra antenneforeningen var mødt op + Chresten Thomsen & Malene Mogensen (revisor)
Bestyrelsen:

Henrik Vester, Hans Nissen, Henrik Mølgaard, Morten Paaske, Andreas Jessen, Klaus Paaske
Afbud fra.

Dagsordenspunkterne

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende
år til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Eventuelle forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
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Christiansfeld Net
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Johan Rudebæk som dirigent.

Referat/Beslutning:
Vedkommende blev enstemmigt valgt

Johan gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var varslet rettidigt
Referent: Klaus Paaske
2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
Formanden MPa læste formandens beretning op
Referat/Beslutning:
Spørgemål:
Frede Larsen: Tør man godt gå ud og lave det i Fjelstrup og Stepping, er man ikke
bange for at blive overhalet fra Syd Energi etc.?
MPa: Vi indhenter priser, og så ser vi hvor mange der er interesseret og hvad prisen
bliver, vi investere ikke nogle penge i noget uden at folkene i området bakker op.
Johan Rudebæk:
Hvorfor undersøger bestyrelsen mulighed for at etablere net??
HMø: Vi er interesseret i at se om mulighederne for at ligge alle stationer sammen.

3.

Der var ingen der IKKE kunne stemme for beretningen:
Beretningen blev derefter vedtaget
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
HVe: Gennemgik detaljeret regnskabet
Referat/Beslutning:
Der var ingen efterfølgende spørgsmål.
Der var ingen der IKKE kunne godkende regnskabet:
Regnskabet blev derefter godkendt

4.

Eventuelle forslag.
Forslag om ændring af vedtægternes §8
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et
kalenderårs udløb.
Til
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen, efter de af bestyrelsen til enhver tids fastsatte terminer. Dog minimum to årlige terminer.
Referat/Beslutning:
Johan: Det lyder meget kringlet, jeg tror ikke at der er mange der kan forstå de termer, kan
man ikke bruge mere almindelige ord, måske kvartalsvis eller månedsvis?
MPa: Det er for at sikre bestyrelsen bedst råderum, for at der skal være flere muligheder for
at medlemmerne kan melde sig ud.
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Teksten blev efterfølgende ændret:

1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen, ved de af bestyrelsen til enhver tid
fastsatte datoer. Dog minimum med mulighed for udmeldelse to gange årligt.
Johan: Så skal der indkaldes til ekstra ordinær general forsamling

5.

Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår.
HVe: Gennemgik detaljeret oversigten med pakkepriser og det kommende driftsbidrag
Uændret driftsbidrag, men en lille forhøjelse af pakkepriser.
Spørgsmål:
Frede: Hvordan ser Syd Energi og Trefor´s udbud ud?
Svar:
MPa: Deres udbud ser udmærket ud, og det er nok også billigere, men de kan ikke
tilbyde det store udbud som YouSee kan.
Referat/Beslutning:
Kan alle tilslutte sig dette oplæg:
Det kan alle, dermed er det vedtaget.

6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Morten Paaske – modtager genvalg
Henrik Vester – modtager ikke genvalg
Hans Nissen – modtager genvalg
Andreas Jessen (Suppleant) – modtager genvalg
Referat/Beslutning:
Morten Paaske – modtager genvalg
Blev genvalgt
Henrik Vester – modtager ikke genvalg
Lars Henrik Larsen blev valgt ( Er nytilflytter til Christiansfeld, arbejder som controller)

Hans Nissen – modtager genvalg
Blev genvalgt
Andreas Jessen (Suppleant) – modtager genvalg
Blev genvalgt

7.

Valg af revisor.
På valg er Malene Mogensen
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Referat/Beslutning:
Malene Mogensen blev genvalgt
8.

Eventuelt
Thomas Velleshof:
Taskforce gruppen som blev oprettet fra et par år siden, er der ingen henvendelser?
MPa: Det er gået helt i stå, men vi har noteret din mail adresse thomas@thod.dk
Johan Rudebæk:
Jeg bliver tit ringet op fordi medlemmer ikke kan komme igennem til de oplyste
telefon numre.
MPa: Vi er opmærksomme på problemet, vi mangler information fra Steen om telefonerne bare kimer ned oppe ved ham.
Anker Jørgensen
Borgmestervej 5
Har skiftet til mellempakke fra Fuldpakke, men har ikke modtaget nogen regning
MPa: Vi har noteret det, og tager hånd om det i morgen
Sammensætningen af den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Morten Paaske
Næstformand: Henrik Mølgaard
Kasserer: Lars Henrik Larson
Sekretær: Klaus Paaske
Bestyrelsesmedlem: Hans Nissen
Suppleant: Andreas Jessen

