Ruds Vedby Antenneforening.
Generalforsamling 27. november 2008, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte 29 stemmeberettigede medlemmer + Karsten Dueholm fra Dansk Kabel TV.
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
fået Henning Madsen, formand for Hashøj Antenneforening, at påtage sig opgaven som dirigent, og
da der ikke var andre forslag blev han enstemmigt valgt.
Henning kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.
ad 2. Årsberetning. Formanden gennemgik årsberetningen for året 2007 – se vedlagte bilag 1.
Beretningen blev godkendt.
ad 3. Regnskab. Da kasserer Henning Larsen var fraværende p.g.a. sygdom, gennemgik formanden
regnskabet for 2007, som omfattede perioden 1/10 2007 – 30/9 2008. Regnskabet balancerede med
2.518.194,38 kr.
Budgettet for regnskabsåret 1/10 2008 – 30/9 2009 balancerer med 1.609.000,00 – se vedlagte bilag
2.
Der var enkelte spørgsmål, som formanden redegjorde for. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
ad 4. Indkomne forslag. Der var kun kommet 112 svar på brugerafstemningen, som er meget for
lidt i forhold til antal medlemmer, så dette giver ikke noget klart billede af medlemmernes ønsker.
Karsten Dueholm uddybede pakkeløsningerne og hvordan problemerne kunne takles.
ad 5. Fastsættelse af årskontingent. Forslag til årskontingent på 1.915,00 kr. for den lille pakke og
3.750,00 kr. for den store pakke blev vedtaget. 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: kassereren Henning Larsen og bestyrelsesmedlem Helge Knudsen. Disse var
villige til at modtage genvalg, og da der ikke var nogen modkandidater fra salen, blev de
enstemmigt 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. Peer Vincentz Larsen var på valg, og han var villig til at modtage genvalg.
Han blev valgt uden modkandidat.
ad 8. Eventuelt. Der var enkelte klager over kvaliteten af billede og lyd – også lydmæssigt på
radio.
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Thyge mente, at dette sagtens kunne skyldes dårlige forbindelser, især dårlige tilslutningsdåser og
rådede medlemmerne til at bruge godkendt materiel i deres anlæg.
Henning Madsen afsluttede med at fortælle om sit arbejde indenfor FDA og hvad der foregik i dette
område, og nævnte særlig problemer med TV 3, som han sagde, bare gør hvad der passer dem.

Formanden takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 21.15.

Eli Davidsen, referent
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