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Referat af Ordinær Generalforsamling 2015
Fremmødte

42 stemmeberettiget, 5 ikke stemmeberettiget ogantal fuldmagter
7
Sted
Holme-Olstrup Forsamlingshus
Tid
31 MAR 2015 – kl. 1900
Mødeindkalder John Christiansen
Referent: N. Johnsen
7 APR 2015
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2014.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2014.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
Fra bestyrelsen:
4a. Overflytning af TV-pakkerne til YouSee Regionsudbud. Se vedlagte beskrivelse og
pamfletter.
4b. Godkendelse af reviderede love & vedtægter. Dette forslag behandles kun, hvis pkt.4a
godkendes.
4c. Vedtagelse af flerårligt rammebudget til modernisering af kabelnettet og ø-deling.
Fra medlemmerne:
Ingen forslag modtaget før den 31/12 - 2014.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2015.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Næstformand:
Henrik J. Jørgensen
(modtager genvalg).
Sekretær:
Nils L. Johnsen
(modtager genvalg).
Bestyrelsessuppleant: Keld Christoffersen
(modtager genvalg).
Revisor:
Bjarne Høj (modtager genvalg).
Revisorsuppleant:
Vælges ud af fremmødte på Generalforsamlingen.
Ad pkt. 1: Jan Krag blev valgt til dirigent og der blev valgt 2 stemmetællere.
Ad pkt. 2: Formandens beretning vedhæftet. Beretningen godkendt.
Ad pkt. 3: Kassereren gennemgik regnskabet (vedhæftet). Regnskab godkendt.
Ad pkt. 4:
4a: Med udgangspunkt i det af bestyrelsen udsendte materiale gennemgik NF
forslaget. Efterfølgende gennemgik Per Eksten fra YouSee, det tilbudte regions
udbud.
Gennemgangen udløste naturligt nok en masse spørgsmål fra de
fremmødte. Et gennemgående spørgsmål var tilkøb af ca-moduler, kort og bokse,
men det blev der gjort rede for.
På spørgsmål fra salen vedrørende pris på pakkeskift i forbindelse med overgang
til YouSee, blev det tilkendegivet fra bestyrelsen, at dette vil være uden beregning
for det enkelte medlem.
Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for, 6 imod , 2 undlod at stemme og 2
havde forladt salen.
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4b: FM gennemgik forslaget vedrørende ændring af love og vedtægter, som blev bragt
til afstemning. For forslaget stemte 43, ingen imod og ingen undlod, at stemme.
4c: FM forklarede og motiverede forslaget vedrørende ø-deling, forslaget indebærer at
der afsættes et rammebeløb på 350.000 pr. år over en 5 periode til udbygning af
ødrift og fremtids-sikring af anlægget. Dette blev bragt til afstemning. For
forslaget stemte 42 ingen imod 1 stemte ikke.
Der var ikke indkommet for slag fra medlemmerne.
Ad pkt. 5:

Kassereren fremlagde budgettet, det blev enstemmig vedtaget med uændret
kontingent.

Ad pkt. 6:
Næstformand:
Henrik J. Jørgensen
Sekretær:
Nils L. Johnsen
Bestyrelsessuppleant: Keld Christoffersen
Revisor:
Bjarne Høj
Revisorsuppleant
Martin Pedersen
Revisor Bjarne Høj

genvalgt.
genvalgt.
genvalgt.
genvalgt.
Valgt
genvalgt

Ad pkt. 7: Eventuelt. Eigil Molin mente ikke antennegrunden levede op til sædvanlig standart, man
burde måske få nogen til at slå græs, for at aflaste bestyrelsen.
Bestyrelsen lovede at strammer op.
Formanden lukkede generalforsamlingen ved at takke for pænt fremmøde.

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

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

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

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

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

