Ruds Vedby Antenneforening.
37. ordinære generalforsamling 14. november 2012, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte18 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
5a Vedtægtsændringer
6. Fastsættelse af årskontingentet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
ad 1. Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Per Vestergaard som dirigent., og han blev enstemmigt
valgt.
ad 2. Stemmetællere. Henning Larsen og Thyge Frandsen blev valgt til stemmetællere. Dirigenten
gav siden ordet til formanden.
ad 3. Årsberetning. Formanden gennemgik årsberetningen for året 2011/-12 – se vedlagte bilag 1.
Beretningen blev godkendt.
ad 4. Regnskab. Laila Tofthøj Rasmussen gennemgik regnskabet for 2011/-12. Regnskabet
omfattede perioden 1/10 2011– 30/9 2012. Regnskabet balancerede med 416.669,11 kr. – se bilag 2.
Budgettet for regnskabsåret 1/10 2012 – 30/9 2013 balancerer med 1.326.873,08 kr. – se vedlagte
bilag 3. Der var enkelte spørgsmål, som der blev gjort redegjorde for. Regnskabet og budgettet blev
godkendt.
ad 5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændringer. Formanden redegjorde for nødvendigheden af
de forelagde ændringer. Der var en del indvendinger fra Thyge Frandsen, som han var ene om.
En afstemning viste at17 var for ændringerne og 1 var imod.

ad 6. Fastsættelse af årskontingent. Efter flere beregningsmodeller p.g.a. stigninger af prisen på
flere programmer, og bortfald af rabatten som vi har fået fra YouSee, så længe vi betalte af på lånet
blev resultatet følgende forslag fra bestyrelsen til priser for 2013:
Prisen for grundpakken:
Prisen for mellempakken:
Prisen for fuldpakken:

kr. 1.880
kr. 3.600
kr. 4.800

Forlaget blev godkendt!
ad 7. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter.
Dennne gang var det Laila Tofthøj Rasmussen og Eli Davidsen der var på valg, samt suppleanterne
Ole Nilsson og JesperDanum.. Alle tog mod genvalg og de blev alle enstemmigt valgte.
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ad 8. Valg af revisor. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og denne gang var Henning Larsen på
valg. Han tog mod genvalg og Henning Larsen blev enstemmigt valgt. Foreningens revisorer er
således Henning Pedersen og Henning Larsen.
ad 8. Eventuelt. Intet
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. Generalforsamlingen sluttede ca. kl.
20.30.
Der blev umiddelbart derefter indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling med det ene punkt
på dagsordenen, nemlig stadfæstelse af vedtægtsændringerne.
Eli Davidsen, referent

Formand: Helge Knudsen

Kasserer. Laila Tofthøj Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Eli Davidsen

Bestyrelsesmedlem: John Hansen

Bestyrelsesmedlem: Georg Bo Dalskov

.
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