Ruds Vedby Antenneforening.
Generalforsamling 24. november 2009, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte 33 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 Flemming Røen at påtage sig opgaven som dirigent, og da der ikke var andre forslag blev han
enstemmigt valgt.
Flemming kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.
ad 2. Årsberetning. Formanden gennemgik årsberetningen for året 2008 – se vedlagte bilag 1.
Beretningen blev godkendt.
ad 3. Regnskab. Kasserer Henning Larsen gennemgik regnskabet for 2008, som omfattede perioden
1/10 2008 – 30/9 2009. Regnskabet balancerede med 2.159.876,92 kr.
Budgettet for regnskabsåret 1/10 2009 – 30/9 2010 balancerer med 1.615.000,00 – se vedlagte bilag
2. Der var enkelte spørgsmål, som kassereren redegjorde for. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
ad 4. Indkomne forslag. Kanalafstemning. En del af svarene på kanalafstemningen, som var blevet
sendt pr. post var beklageligvis gået tabt p.g.a. manglende adresse på kuverten. Disse var bare smidt
ud. Thyge har klaget til postvæsenet, men har endnu ikke hørt nærmere.
Som stemmetællere blev Ejner og Per valgt. Resultatet viste at der var:
21 ja stemmer og 27 nej stemmer til TV6
19 ja stemmer og 29 nej stemmer til TV3puls
16 ja stemmer og 27 nej stemmer til DK4
Forslagene blev således forkastede.
ad 5. Fastsættelse af årskontingent. Forslag til årskontingent på 1.972,00 kr. for den lille pakke og
3.800,00 kr. for den store pakke blev vedtaget. Pris for pakkeskift på 450 kr. er uændret.
Pakkerne indeholder følgende kanaler:
Indhold af den lille pakke:
DR 1 - DR 2 - TV 2 - TV 2 Norge - NRK 1 - ZDF - PRO 7 - RTL 2 - TV 4 Sverige Infokanal - Prøvekanal.
Indhold af den store pakke:
Den lille pakke + Kanal 5 - TV 2 Charlie - TCM/Cartoon - Eurosport - Discovery - TV 3+ TV 3 - TV 2 Film - Kanal 4 - TV2 Zulu Animal Planet.
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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 Thyge Frandsen, John Hansen og Georg Kristensen. 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. Henning Pedersen var på valg, og han var villig til at modtage genvalg. Han
blev valgt uden modkandidat.
ad 8. Eventuelt. Thyge havde modtaget ønske om at få de danske digitale kanaler med i den lille
pakke. Dette kan ikke lade sig gøre i øjeblikket, men der en planer om at udskifte filtre og flytte 5
kanaler i nærmeste fremtid. Hermed skulle det være muligt at se disse kanaler både med dem lille
og den store pakke.
Der var enkelte medlemmer der havde problemer med TV signalet i regnvejr. Karsten Dueholm
noterede disse adresser og ville undersøge sagen nærmere.
Formanden takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 21.15.

Eli Davidsen, referent
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