Ruds Vedby Antenneforening.
Ekstraordinær generalforsamling 9. marts 2006, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte 37 stemmeberettigede medlemmer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af forslag
3. Afstemning ved almindeligt flertal
4. Eventuelt
ad 1. Formanden, Thyge Frandsen, bød velkommen og indledte med at læse dagsordenen op.
Derefter spurgte han om de fremmødte havde noget forslag til dirigent. Da dette ikke var tilfældet,
foreslog han Henning Larsen som dirigent, og han blev valgt med akklamation.
Henning takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han
gik derefter over til punkt 2 og gav ordet til formanden.
ad 2. Ændringsforslag til § 8 i vedtægterne og lød således: Foreningens højeste myndighed er
generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
november måned. Indvarsling sker med mindst 14 dages varsel i de respektive lokale aviser eller
skriftlig til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Thyge gjorde rede for, hvad der lå til grund for ændringsforslaget, men gjorde samtidig opmærksom
på, at hvis ændringsforslaget blev vedtaget, ville dette medføre en nødvendig ændring af § 11
vedrørende regnskabsåret. Dette kunne så først gøres på den kommende generalforsamling og så
endelig vedtages på en følgende ekstraordinær generalforsamling. Han spurgte om forslagsstilleren
havde noget at tilføje. Det havde han ikke, hvorefter man gik over til skriftlig afstemning.
ad 3. Alle fremmødte havde fået udleveret en stemmeseddel, hvor de kunne stemme ja eller nej til
ændringsforslaget. Optællingen viste, at der var 34 ja-stemmer og 1 nej-stemme. Ændringsforslaget
var således vedtaget.
Thyge sagde, at der ikke ville blive udsendt nye vedtægter, før alle ændringer var på plads, herunder
nogle kosmetiske ændringer s. s. fjernelse af ”Dianalund kommune” i § 2.
ad 4. Eventuelt. På forespørgsmål om der havde været frafald i medlemstallet på grund af prisen for
opgraderingen, svarede Thyge, at 6 havde meldt fra, men til gengæld var der kommet flere nye
medlemmer. Hertil kommer så den nye udstykning ved Skovvej, når byggeriet her er færdigt.
Vedrørende digitalisering sagde han, at foreningen ville holde en lav profil hertil, da dette var en
temmelig dyr affære.
Der var spørgsmål fra Lersøparken vedr. oplysning om anlægget – Thyge gjorde rede for dette.
Et enkelt medlem ville have, at mødeindkaldelse hver gang skete skriftligt til alle medlemmer.
Thyge svarede, at dette ville føre til en unødvendig udgift på ca. 2.500 kr. pr. gang. Annonceringen
i Ugebladet Vestsjælland, som kommer til alle husstande i området, opfylder til fulde kravene i
vedtægterne.
Efter mødet kom der et positivt forslag om at supplere annonceringen med opslag i Brugsen, DKtanken m.v. Bestyrelsen ser positivt på forslaget.
Referent Eli Davidsen.
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