Ruds Vedby Antenneforening.
Generalforsamling 24. november 2010, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte ca. 120 medlemmer, hvoraf 93 var stemmeberettige + udbydere fra Stofa, YouSee og
Kalundborg Antenneforening
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 fra salen,
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 2009 – se vedlagte bilag 1.
Beretningen blev godkendt.
ad 3. Regnskab. Kasserer Henning Larsen gennemgik regnskabet for 2009, som omfattede perioden
1/10 2009 – 30/9 2010. Regnskabet balancerede med 1.570.02433 kr. – se bilag 2.
Budgettet for regnskabsåret 1/10 2010 – 30/9 2011 balancerer med 1.451.000,00 kr. – se vedlagte
bilag 3. Der var enkelte spørgsmål, som kassereren redegjorde for. Regnskabet og budgettet blev
enstemmigt godkendt.
ad 4. Indkomne forslag.
Et medlem havde indsendt forslag til ændring af § 10 – se bilag 4. Forslagsstilleren var ikke selv
tilstede. Efter en del diskussion blev forslaget sat under afstemning. Resultatet blev at der var 92
stemmer imod og en stemme var hverken for eller imod. Forslaget er således faldet.
Der var 3 udbydere mødt op: Stofa v/ Mogens Ellemose Hansen, YouSee v/ Henrik Balling og
Kalundborg Antenneforening v/ Ivan Thygesen. Disse fik hver et kvarter til at reklamere for deres
produkter med 10 minutters spørgetid.
Medlemmerne skulle så krydse af på en seddel, som de fik ved indgangen, hvilken af disse
udbydere, bestyrelsen skulle satse på ud fra de grundholdninger som disse repræsentanter havde lagt
for dagen.
ad 5. Fastsættelse af årskontingent. Forslag til årskontingent på 2.000,00 kr. for den lille pakke og
3.950,00 kr. for den store pakke blev vedtaget. Pris for pakkeskift på 450 kr. er uændret.
54 stemte for forslaget, ingen stemte imod og ingen hverken for eller imod. Forlaget godkendt!
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: Helge Knudsen og Henning Larsen. Helge var villig til at modtage genvalg.
Der var ikke nogen modkandidat fra salen, så Helge blev enstemmigt valgt for de næste 2 år.
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Henning ønskede ikke at fortsætte som kasserer. Efter opfordring til salen, meldte Kenn Glensvig
Rasmussen sig villig til at påtage sig opgaven som kasserer. Kenn blev enstemmig valgt
På valg som suppleanter var Ole Michael Ludvigsen og Eli Davidsen. Eli erklærede sig villige til at
modtage genvalg og blev valgt uden modkandidat. Ole Michael Ludvigsen ønskede ikke genvalg
og i hans sted blev Ole Nilsson valgt uden modkandidat.
ad 7. Valg af revisor. Peer Vincentz Larsen ønskede ikke at fortsætte som revisor. På opfordring
fra salen erklærede Henning Larsen sig villig til at påtage sig denne opgave. Henning blev valgt
uden modkandidat. Foreningens revisorer er således Henning Pedersen og Henning Larsen.
ad 8. Eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede for den gode opbakning ved dette
møde, som sluttede ca. kl. 21.15

Eli Davidsen, referent
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