Dagsorden
BRA Generalforsamling 2014
Den 18. 03. 2013
Sted: BIF Klubhus
Gl. Landevej 62B, kl. 18:30

Deltagere: Thor, Frank, Brian, Birger, Hans, Arne.
DAGSORDEN
1. Valg Dirigent.
Vi foreslår Aage Larsen
2. Aflæggelse af Års beretning.
• Vedlægges som bilag
3. Aflæggelse af Års regnskab
• Fremlægges af Arne Regnskav vedlagt som
billag
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1. Ændring af paragraf 4: Udmeldelse af
forening kan kun ske med en måneds
varsel til den 1 januar og 1 juli. 1 april
og 1 oktober slettes fra paragraf.
Forslag 2. Ændring af paragraf 7: Indkaldelse
skal ske ved meddeles på Aabn signalforsynings Info kanal, slettes. Da vi ikke længere har dette signal.
Forslag 3. Afstemning om vi skal have TV2 fri:
Hvilket vil give en forhøjelse af fuldpakken på 67,50 kr.
5. Fastsættelse af kontigent:
6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
• På valg er Frank Poulsen, Birger Olsen og
Hans Bundgaard
• Suppleanter, på valg er Bjarne Therkelsen
2. og Michael Jacobsen 1.

7. Valg af revisor og revisor suppleant.
• Revisor Finn B Hansen suppleant Ole Jensen
8. Eventuelt

Referent: Hans Bundgaard
Konstituering:
Formand:

LØSNING/BEMÆRKNINGER
Aage Larsen blev valgt
Formanden aflagde beretningen: Vedhæftet som
bilag. Beretningen blev godkendt.
Der var spørgsmål til prisstigning, dette skyldes
programafgiften er medregnet. Regnskabet blev
godkendt.
Forslag 1 blev fremlagt, Forslaget blev vedtaget.
Forslag 2 blev fremlagt, Forslaget blev vedtaget.
Forslag 3 blev fremlagt, Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelse foreslår fastholdelse af kontigent, forslaget blev vedtaget.
Der var 2 nye som ønskede at opstille.
valget blev afholdt mellem Frank Poulsen, Birger
Olsen, Hans Bundgaard, Michael Jacobsen og Henrik Pedersen.
Følgende blev valgt, Frank Poulsen med 22 stemmer, Michael Jacobsen med 18 stemmer, Henrik
Pedersen med 16 stemmer. Der blev aftalt at dem
som ikke blev valgt ind ville blive suppleanter, og
det blev som 1. suppleant Hans Bundgaard og 2.
suppleant Birger Olsen.
Der var genvalg til begge.
Hvorfor kan Aabybro sælge pakkerne langt under
det halve? De bruger deres overskud til at holde
priserne nede
Der blev fremvist 3 spørgsmål til forsamlingen
Vil I selv kunne blande jeres kanaler? Der var
flertal for at kunne blande selv, man ønskede dette
hvis det var muligt.
Hvor meget er man villig til at betale? Der kom
ikke et konkret bud på hvor meget man var villig til
at betale, man kunne fornemme at smertegrænsen
er nået.
Regionsudbud fra YouSee kunne det være en
ide´? Dette kunne godt være en mulighed hvis
man fik de andre

