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Referat af Ordinær Generalforsamling 2017
Fremmødte
12 stemmeberettiget og 3 ikke stemmeberettiget
Sted
Holme-Olstrup Forsamlingshus
Tid
27 MAR 2017 – kl. 1930
Mødeindkalder John Christiansen
Referent: N. Johnsen

5 APR 2017

Fra bestyrelsen manglede Henrik Jørgensen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2016.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2016.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:
Fra bestyrelsen: Godkendelse af reviderede vedtægter. Forslag om muligheden for, kun at have Internet
og ingen TV pakker. (reviderede vedtægter medsendt, følgende § 3 og 4 er ændret, ligeledes er der lavet
små redaktionelle ændringer i resten. Se det med gråt mærket, som er tilføjet.
Fra medlemmerne: til udsendelse ingen forslag modtaget inden den 31 DEC 2016.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2017.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
• Næstformand
Henrik Jørgensen
( modtager genvalg).
• Sekretær
Nils Johnsen
( modtager genvalg).
• Bestyrelsessuppleant
Keld Christoffersen
(modtager genvalg).
• Revisor
Bjarne Høj
(modtager genvalg).
• Revisorsuppleant (vælges blandt de fremmødte på generalforsamlingen).
7. Eventuelt (emner herunder kan ikke vedtages).
Antal bilag 3
Bilag 1: Formandens beretning.
Bilag 2: Regnskab.
Bilag 3: Budget.
Formanden bød velkommen til fremmødte medlemmer og 2 gæster fra h.h.v. Dansk Kabel TV og
YouSee.
Ad punkt 1:
John Christiansen blev valgt til dirigent og bekendtgjorde, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Til stemmetællere blev valgt Mia Bugge og Eigil Molin.
Ad punkt 2:
Formandens beretning er vedhæftet som bilag 1.
Til beretningen spurgte et medlem, hvorfor han havde mistet sine FM kanaler, dette var egentlig
ikke et spørgsmål til formandens beretning, men til YouSee, som gav en forklaring.
Beretningen blev godkendt.
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Ad punkt 3:
Kassereren gennemgik regnskabet, der blev rettet et enkelt spørgsmål til regnskabet: ”Om det ikke
var en god ide at sprede kassebeholdningen over et par banker, da en erstatning ved bankkrak ikke står i mål med
det, vi har som indestående”. Jo det var da en god ide, men vi mener ikke vores bank er i fare for et sådan krak.
Regnskabet godkendt.
Ad punkt 4: Forslaget blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.
Ad punkt 5: Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt 6:
Henrik Jørgensen blev genvalgt.
Nils Johnsen blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant Keld Christoffersen blev genvalgt.
Revisor Bjarne Høj blev genvalgt.
Til Revisorsuppleant blev Gerd Larsen valgt.
Ad punkt 7: i.a.b.
Formanden afsluttede Generalforsamlingen og ønskede alle en god tur hjem.

-----------------------------------------John Christiansen/dirigent

-------------------------------------Lis Jensen

-----------------------------------------Nils Johnsen
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