Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Tarupparkens Antennelaug 2020,
der afholdes ONSDAG d. 26.02.2020 fra kl. 19-21
i Paarup Sognegård, Solgårdsvej 40.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren gennemgår det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af årets kontingent samt
gebyr ved for sen indbetaling.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
6. Valg af udvalgsmedlemmer.
7. Valg af revisorer og suppleant.
8. Eventuelt.
Se nyheder, programpakker, priser m.m. på: www.tarupparkens-antennelaug.dk - hvor også
indkaldelsen kan læses.
ad 4)
YouSee har meddelt, at de nuværende priser fastfryses året ud. Derfor er det kommende års
kontingentet kun ændret i forhold til afregning af Koda/Gramex-afgift.
Derfor vil det kommende års priser se således ud:
Kommende priser pr. halvår:
Grundpakken: kr. 1.050,- + 10 kr. = 1060,Mellempakken: kr. 2.290,- + 20 kr. = 2310,Fuldpakken: kr. 3.070,- + 10 kr. = 3080,Ingen TV-pakker, KUN Internet: kr. 200,- (ingen ændring)
ad 5)
Forslag indgives skriftligt til foreningen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at aftalerne omkring frie kontingenter beskrives i vedtægterne. Hvis det
vedtages, bliver det tilføjet i vedtægterne § 10.
Forslag til afstemning:
“Følgende 3 poster i bestyrelsen, der opretholder fri kontingent af TV-kanaler, er: formanden,
kassereren og sekretæren”.
ad 6
Ifølge vedtægterne er proceduren:
Lige år: FORMAND + ét medlem.
Ulige år: KASSERER + 2 medlemmer.”

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Tarupparkens Antennelaug 2020,
der afholdes ONSDAG d. 26.02.2020 fra kl. 19-21
i Paarup Sognegård, Solgårdsvej 40.

På valg er derfor:
Formanden, Cornelis ten Veen, Heklavej 10 + Erling Jensen, Ulfvænget 11
Erling Jensen modtager genvalg.
Formanden ønsker ikke genvalg grundet igangværende hussalg og efterfølgende fraflytning
fra området.
Bestyrelsen opstiller derfor sekretær Anders Hindse, Thorsteinvænget 2, som kandidat.
Motivation for opstillingen:
Opgaverne samles om færre personer, hvilket betyder, at antallet af frie kontingenter
reduceres med ⅓ fra ca. 15.000 kr. til 10.000 kr..
Konsekvenser, hvis sekretærposten sammenlægges med formandsposten:
● bestyrelsen reduceres fra 5 til 4 personer
● det kræver en ændring af vedtægterne:
Nuværende tekst i § 10:
“Udvalget består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling,
hvor der også vælges 2 revisorer og 2 suppleanter. Udvalget konstituerer sig selv.
2-3 medlemmer afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske. Kasserer og formand
kan dog ikke afgå samtidigt:
Lige år: FORMAND + ét medlem.
Ulige år: KASSERER + 2 medlemmer.
Dette ændres til:
● “Udvalget består af 4 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling,
hvor der også vælges 2 revisorer og 2 suppleanter. Udvalget konstituerer sig selv,
dog vælges formand og kasserer ved direkte valg under foreningens
generalforsamling.
2 medlemmer afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske. Kasserer og formand
kan dog ikke afgå samtidigt:
Lige år: FORMAND/SEKRETÆR + ét medlem.
Ulige år: KASSERER + ét medlem.
For at en vedtægtsændring kan godkendes, skal følgende i § 12 være opfyldt:
“Beslutninger om vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.”
ad 7)
Revisorer på valg: Steen Jørgensen, Thorsteinvænget 6 og Kent Hansen, Sigmundvænget
10.
Bestyrelsen foreslår genvalg.

