Ruds Vedby Antenneforening.
Generalforsamling 22. november 2007, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte 19 stemmeberettigede medlemmer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab /fremlæggelse af budget
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af årskontingentet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
ad 1. Dirigent m.v. Formanden, Thyge Frandsen, bød velkommen og indledte med, at han havde
prøvet at få fat i en kompetent dirigent, men at dette desværre ikke var lykkedes.
Han bad om forslag til dirigent fra salen uden resultat. Thyge tilbød så selv at påtage sig denne
opgave, og han blev enstemmigt valgt.
ad 2. Årsberetning. Formanden gennemgik årsberetningen for året 2006 – se vedlagte bilag 1.
Beretningen blev godkendt.
ad 3. Regnskab. Kassereren Henning Larsen gennemgik regnskabet for 2006, som omfattede
perioden 1/1 – 30/9 2007. Regnskabet balancerede med 2.859.218,53 kr.
Budgettet for regnskabsåret 1/10 – 30/9 2008 balancerer med 1.377.950,00 – se vedlagte bilag 2.
Der var enkelte spørgsmål, som Henning redegjorde for. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
ad 4. Der var kun kommet et forslag, som var af en sådan beskaffenhed, at det ikke kunne bruges
til noget, og derfor ikke kunne behandles her.
ad 5. Fastsættelse af årskontingent. Forslag til årskontingent på 1.892,50 kr. for den lille pakke og
3.350,00 kr. for den store pakke blev vedtaget uden bemærkninger. Pris for pakkeskift på 450 kr. er
uændret.
ad 6. Valg af bestyrelse. Efter reglerne er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige
år og kassereren og 1 medlem er på valg lige år. Suppleanterne og 1 revisor er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
På valg var således: formanden Tyge Frandsen, og bestyrelsesmedlemmerne John Hansen og Georg
Kristensen. Disse var villige til at modtage genvalg, og da der ikke var nogen modkandidater fra
salen, de blev valgt for de næste 2 år.
På valg som suppleanter var Ole Michael Ludvigsen og Eli Davidsen. Disse var også villige til at
modtage genvalg og de blev valgt uden modkandidater.
ad 7. Valg af revisor. PeerVincentz Larsen var på valg og han var villig til at modtage genvalg. Han
blev valgt uden modkandidat.
ad 8. Eventuelt.
1) På spørgsmål om prøvekanaler blev der svaret, at meningen er at etablere 4 prøvekanaler i
2008.
2) Vedrørende Info-kanalen har bestyrelsen planer om, at denne kommer til at ligne den som
Høng Antenneforening anvender
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3) På spørgsmålet om medlemmerne var tilfredse med deres internetforbindelse var der lidt
delte meninger, men bestyrelsen er af den opfattelse, at for de fleste fungere forbindelsen
upåklageligt
4) Der var en hel del spørgsmål om digitaliseringen, men da dette endnu er et uafklaret
spørgsmål, er det tilrådeligt at holde en lav profil og se hvad andre antenneforeninger vil
gøre, når den tid kommer.
5) Der var et forslag fra salen om at reklamere mere for at få nye medlemmer. Bestyrelsen har
taget dette ad notam og kommer med en tilbudsannonce i Ruds Vedby Nyt, som udkommer
nu i december.

Formanden takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 20.30.

Eli Davidsen, referent
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