Ruds Vedby Antenneforening.
36. ordinære generalforsamling 18. november 2011, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte 25 medlemmer, alle stemmeberettigede.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab /fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af årskontingentet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
ad 1. Valg af Dirigent Konstitueret farmand, Eli Davidsen, bød velkommen og indledte med, at
bestyrelsen havde fået Per Vestergaard at påtage sig opgaven som dirigent, og da der ikke var andre
forslag fra salen, blev han enstemmigt valgt.
Per kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at vi derfor kunne gå videre
med dagsordenen pkt. 2 som var valg af stemmetællere.
ad 2. Henning Larsen og Alf Weismann blev valgt til stemmetællere. Dirigenten gav så ordet til
formanden.
ad 3. Årsberetning. Formanden gennemgik en kortfattet årsberetningen for året 2010/-11 – se
vedlagte bilag 1. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
ad 4. Regnskab. Helge Knudsen gennemgik regnskabet for 2010/-11, idet han beklagede, at vores
valgte kasserer, Kenn Rasmussen, ikke var mødt. Regnskabet omfattede perioden 1/10 2010 – 30/9
2011. Regnskabet balancerede med 947.195,95 kr. – se bilag 2.
Budgettet for regnskabsåret 1/10 2011 – 30/9 2012 balancerer med 1.391.000,00 kr. – se vedlagte
bilag 3. Der var enkelte spørgsmål, som der blev gjort redegjorde for. Regnskabet og budgettet blev
godkendt.
ad 5. Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen forslag til bestyrelsen.
ad 6. Fastsættelse af årskontingent. Efter flere beregningsmodeller p.g.a. stigninger af prisen på
flere programmer, blev resultatet følgende forslag fra bestyrelsen til priser for 2012:
Prisen for grundpakken: 1350,00 + 250 kr. =
Prisen for mellempakken: 2750,00 + 250 kr. =
Prisen for fuldpakken:
3850,00 + 250 kr. =
Tilslutningsafgift ejerbolig:
Tilslutningsafgift lejerbolig:
Pakkeskift til mindre pakke:
Pakkeskift til større pakke:

1600,00 kr.
3000,00 kr.
4100,00 kr.
4000,00 kr.
650,00 kr.
650,00 kr.
300,00 kr.

Flytning eller genåbning efter restance: Flytning af eksisterende kunde:
650,00 kr.
Restance betales + genåbningstillæg på 650,00 kr
Forlaget blev godkendt!
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ad 7. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter.
Helge Knudsens stillede op som formand for en 2-års periode. Helge blev enstemmigt valgt
Laila Tofthøj Rasmussen stillede op som kasserer for en 1-års periode Laila blev enstemmigt valgt.
Eli Davidsen stillede op som bestyrelsesmedlem. for en 1-års periode Eli blev enstemmigt valgt.
John Hansen tog mod genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-års periode. John blev enstemmigt
valgt
Georg Dalskov tog mod genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-års periode. Georg blev
enstemmigt valgt
Suppleanterne er på valg hvert år.
Ole Nilsson tog mod genvalg. Ole blev enstemmigt valgt
Jesper Danum var bestyrelsens forslag til ny suppleant. Jesper blev enstemmigt valgt.
ad 8. Valg af revisor. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og denne gang var Henning Petersen
på valg. Han tog mod genvalg og Henning Petersen blev enstemmigt valgt. Foreningens revisorer er
således Henning Pedersen og Henning Larsen.
ad 8. Eventuelt.
Der var en enkel anmodning fra salen til bestyrelsen om at overveje prisen vedr. tilslutningsafgiften
for ejerbolig på 4000 kr., som han mente var temmelig høj. Ellers var der kun løs snak.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for hans indsats og
deltagerne for, at de var mødt op til denne generalforsamling. Mødet sluttede ca. kl. 21.00
Eli Davidsen, referent

Helge Knudsen, sign.

Laila Tofthøj Rasmussen, sign.

Formand: Helge Knudsen

Kasserer. Laila Tofthøj Rasmussen

Eli Davidsen, sign.

Johm Hansen, sign.

Bestyrelsesmedlem: Eli Davidsen

Bestyrelsesnedlem: John Hansen

Georg Bo Dalskov, sign.
Bestyrelsesmedlem: Georg Bo Dalskov

.
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