Ruds Vedby Antenneforening.

39. ordinære generalforsamling 12. november 2014, kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte 17 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. Bestyrelsen foreslog Per Vestergaard som dirigent., og han blev enstemmigt
valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
ad 2. Stemmmetællere. Stemmetællere vælges, hvis der viser sig at være behov for det. Dirigenten
gav siden ordet til formanden.
ad 3. Årsberetning. Formanden bad forsamlingen rejse sig og mindes vores afdøde formand, Helge
Knudsen med 1 minuts stilhed.
Formanden gennemgik herefter årsberetningen for året 2013/-14 – se vedlagte bilag 1. Beretningen
blev enstemmigt godkendt.
ad 4. Regnskab. Kassereren Peter Mølle gennemgik regnskabet for 2013/-14. Da den ene revisor er
udtrådt af foreningen, og som således ikke kan virke som revisor, blev det lagt ud til forsamlingen
at godkende, at regnskabet kun er revideret af en revisor. Dette blev godkendt. Regnskabet
omfattede perioden 1/10 2013– 30/9 2014. Regnskabet balancerede med 429.330,46 kr. – se bilag 2.
Budgettet for regnskabsåret 1/10 2013 – 30/9 2014 balancerer med 1.429.090,00 kr. – se vedlagte
bilag 3. Der var enkelte spørgsmål, som der blev gjort rede for. Regnskabet og budgettet blev
enstemmigt godkendt.
ad 5. Indkomne forslag.
Der var ikke kommet noget forslag ind.

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 2015:
Prisen for grundpakken:
Prisen for mellempakken:
Prisen for fuldpakken:
Tilslutningsafgift med kabel og montør :
Tilslutningsafgift uden kabel og montør:
Pakkeskift:
Flytning eller genåbning efter restance:
Flytning af eksisterende kunde:
Restance + genåbningstillæg:

kr. 2.400
kr. 4.400
kr. 5.600
kr. 1.800
kr. 650
kr. 500
kr. 650
kr. 650

Forlaget blev enstemmigt godkendt!
1

ad 7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Denne gang er Eli Davidsen og Jesper
valg. Eli tager ikke mod genvalg, mens Jesper tager mod genvalg. Jesper blev
akklamation. Der skal også vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Hubert Mørch blev
akklamation
Der skal også vælges 2 suppleanter. Per Vestergaard og Egon Wordolff blev begge
akklamation.

Danum på
valgt med
valgt med
valgt med

ad 8. Valg af revisor. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og denne gang var Henning Larsen på
valg. Han tog ikke mod genvalg. Henning Pedersen er udtrådt af foreningen. Der skal derfor vælges
2 nye revisorer. Bestyrelsen foreslog at vælge Flemming Pade til revisor – han blev valgt med
akklamation. Efter lidt snak frem og tilbage, endte det med, at Henning Larsen påtager sig opgaven
som revisor et år frem. Han blev valgt med akklamation.
ad 8. Eventuelt. Efter selve generalforsamlingen holdt Karsten Dueholm fra YuoSee et meget
informativt foredrag om, hvad YouSee kan byde på fremover, og hvad vi ellers kan forvente os i
fremtiden. Han gennemgik meget nøje tiltaget ”Bland Selv”, samt YouSee Mobil programmet. Kom
også ind på Analog/digital ændringerne, og vedr. radioprogrammerne, som nu kun bliver udsendt i
DAB, er der ikke nogen problemer med at modtage dem på almindelige radio, hvis man er tilkoblet
antenneanlægget. Der var en hel del spørgsmål, som blev grundigt belyst. Et godt indlæg, som
forsamlingen kvitterede for med akklamation.
Formanden takkede dirigenten for hans indsats og deltagerne for, at de var mødt op til denne
generalforsamling. Han takkede også for alle de år, han havde været med i bestyrelsen for Ruds
Vedby Antenneforening.
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.45.
Eli Davidsen, referent
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