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Referat af Ordinær Generalforsamling 2014
Fremmødte
11 stemmeberettiget og 3 ikke stemmeberettiget
Sted
Holme-Olstrup Forsamlingshus
Tid
25 MAR – kl. 1930
Mødeindkalder John Christiansen
Referent: N. Johnsen

30 MAR 2013

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2013.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2013.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
Fra bestyrelsen:
4a. Brugerundersøgelsens resultat – for TV2 FRI, skal denne kanal fortsætte på kanalfladen,
som fast kanal efter den har været prøvekanal?
4b. Afviklingsplan for analoge kanaler.
Fra medlemmerne:
Ingen forslag modtaget før den 31/12 - 2013.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Kasserer
Lis Jensen (modtager genvalg).
Teknisk ansvarlig Phillip Banzon (modtager genvalg)
Formand
John Christiansen (modtager genvalg)
Bestyrelsessuppleant Erik Andersen (modtager ikke genvalg)
Revisor Bjarne Høj (modtager genvalg)
Ad pkt. 1: Jan Kragh blev valgt til dirigent, John Tilsted og Else Worm blev valgt til
stemmetællere.
Ad pkt. 2: Formandens beretning vedhæftet.
J. Tilsted spurgte til grunden hvorfor så mange har valgt at forlade vores forening,
kunne det være det, at vi bliver ved med at øge kanalantallet, med deraf følgende
prisstigninger.
Formanden svarede, at vi nok har nået det antal kanaler der er behov for, men vi ikke
kan udelukke konkurrence fra andre udbydere.
Der var flere der ytrede sig under punktet, herunder at have valgfrihed til at se hvad
man vil og kun betale, for det man ser.
Ad pkt. 3: Kassereren gennemgik regnskabet (vedhæftet). Regnskab godkendt.
Ad pkt. 4:
4b: FM gennemgik den vejledende brugerafstemningen. Det næsten lige resultat med
30 ja stemmer, 27 nej stemmer og 17 blanke, gav lejlighed til en større diskussion
hvor muligheden for selv at bestemme at blande selv kom i spil igen.
Punktet kom ikke til afstemning, men GF besluttede at følge den vejlende brugerafstemning
4b: Ud fra resultatet er der ca. 10 % af medlemmerne der stadig anvender analog
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signal, det er så spørgsmålet, om der så stadig skal være denne mulighed.
FM gennemgik grundlaget for en afviklingsplan, samt bestyrelsens indstilling til
afviklingsplanen. Afviklingsplanen som fremlagt blev enstemmig vedtaget.
Ad pkt. 5:
Ad pkt. 6:

Ad pkt. 7:

Kassereren fremlagde budgettet, det blev enstemmig vedtaget med uændret
kontingent.
Kasserer Lis Jensen genvalgt
Teknisk ansvarligt Phillip Banzon genvalgt
Formand John Christiansen genvalgt.
Bestyrelsessuppleant blev Keld Christoffersen.
Revisor Bjarne Høj genvalgt
Revisor suppleant blev John Tilsted
Hjemmesidens indhold kom til debat.
FM takkede for god ro og orden, GF sluttede kl.2154.

----------------------------------J.C. Christiansen

--------------------------------------Jan Kragh / dirigent

---------------------------------Phillip Banzon

----------------------------------Nils Johnsen
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-------------------------------Lis Jensen

----------------------------------Henrik J. Jørgensen

