Holme Olstrup Antenneforening

HOAF

Vi ses på …

www.hoaf.net

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013
Fremmødte
15 stemmeberettiget og 3 gæster.
Sted
Holme-Olstrup Forsamlingshus
Tid
19 MAR – kl. 1930
Mødeindkalder John Christiansen
Referent: N. Johnsen

19 MAR 2013

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2012.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2012.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
Fra bestyrelsen:
4a. Brugerundersøgelsens resultat, samt valg af pakke 2.
4b. Udbygning af programfladen med flere HD kanaler.
Fra medlemmerne:
Ingen forslag modtaget før den 31/12 - 2012.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2013.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Næstformand Peter von der Wehle (modtager ikke genvalg).
Sekretær Nils Johnsen (modtager genvalg)
Bestyrelsessuppleant Erik Andersen (modtager genvalg)
Revisor Bjarne Høj (modtager genvalg)
Revisorsuppleant vælges ud af de fremmødte.
7. Eventuelt.
Ad pkt. 1: Henrik J. Jørgensen blev valgt til dirigent, Dirigenten konstaterede at
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Der blev valgt 2 stemmetællere.
Ad pkt. 2: Formanden fremlagde beretningen. Beretningen godkendt.
Ad pkt. 3: Kassereren fremlagde foreningens reviderede regnskab. Regnskabet godkendt uden
bemærkninger.
Ad pkt. 4: a) Formanden fremlagde resultatet af brugerafstemningen, der var enkelte spørgsmål
der krævede en uddybende forklaring.
Det blev vedtaget at lægge grænsen for pakke 2 under Discovery Channel.
b) Der blev snakket lidt frem og tilbage herunder lidt økonomi, men resultatet blev, at
vi udbygger det antal kanaler til HD som vi har budgetteret med.
Ad pkt. 5: Kassereren fremlagde budgettet, budgettet blev godkendt med uændret kontingent.
Ad pkt. 6: Henrik Jedig Jørgensen blev valgt til bestyrelsen.
Nils Johnsen Blev valgt til bestyrelsen
Erik Andersen blev valgt til bestyrelsessuppleant.
Bjarne Høj blev valgt til Revisor.
John Tilsted blev valgt til revisorsuppleant.
Ad pkt. 7: Der blev under eventuelt talt meget om hvorvidt det er rentabelt, at have det analoge
signal og dermed en boks. Der blev fremsatte meninger om at foreningen skulle
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Det blev ligeledes fremført, at vi skal ved undersøge hvor mange der fortsat vil være
brugere af det analoge signal.
Et medlem anmodede bestyrelsen om at genindføre den ordning vi kørte i 2012,
Bestyrelsen tilkendegav, at de ville se på sagen.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl.2128.
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