Ruds Vedby Antenneforening.

Ordinær generalforsamling 11-11-2015 i Sognegården, Ruds Vedby
Der mødte 12 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 Kim Hansen 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 gennemgik årsberetningen for året 2014/-15 – se vedlagte bilag 1. Beretningen blev
enstemmigt godkendt.
KONTINGENT 2016:
I beretningen orienterede formanden om kontingent 2016, som er beregnet ud fra aktuelt
medlemstal (340 medlemmer) og de varslede priser fra vores samarbejdspartnere.
KONTINGENT:
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

kr.
kr.
kr.

2.550,00
4.600,00
5.900,00

NYTILSLUTNING:
Gentilslutning:
Pakkeskift:

kr.
kr.
kr.

1.800,00
650,00
500,00

Alle priser er incl. moms.
ad 4. Regnskab. Kassereren Peter Mølle gennemgik regnskabet for 2014/-15.. Regnskabet
omfattede perioden 1/10 2014– 30/9 2015. Regnskabet balancerede med 454.711,03 kr. – se bilag 2.
Regnskabet udviser overskud på kr. 35.922,04. – Der har i året været ekstraordinær tilbagebetaling
til TDC, som i årene 2013-2015 har betalt for meget i forhold til ændring af kontrakt indgået i 2006.
Det tilbagebetalte beløb udgør kr. 29.913,00 ex. moms.
BUDGET 2015-2016: Budgettet er udarbejdet på baggrund af det pr. 01-10-2015 gældende
medlemstal af foreningen (340 medlemmer). De varslede prisstigninger fra samarbejdspartnere er
indarbejdet. På baggrund heraf udviser budgettet et overskud på kr. 17.260,00 bilag 3. Der var
enkelte spørgsmål til budgettet. Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
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ad 5. Indkomne forslag.
Der var ikke kommet noget forslag ind. –
Generalforsamlingen havde besøg af Karsten Dueholm fra YouSee. – Karsten orienterede om den
rivende udvikling, der er på TV-markedet. – Bl.a. er der tendens til, at et stigende antal TV-seere
går fra ”Flow-TV” til ”Stream-TV”. – Altså, at et stigende antal TV-seere ikke ser TV, mens
udsendelserne sendes, men på et andet tidspunkt via de muligheder, som moderne teknik muliggør.
– HVIS vi i antenneforeningen skal leve op til de krav, som, vi kan forudse, kommer i de
kommende år, vil det kræve store investeringer – i størrelsesordenen kr. 1,5 – 2,0 mio. kr. – I
erkendelse af, at det næppe vil være muligt for foreningen at honorere så store investeringskrav, gav
generalforsamlingen bestyrelsen opbakning til at søge alternative løsninger, herunder evt. at
overdrage foreningen til YouSee.
Der vil ikke blive truffet beslutning om ændringer, uden at der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
Ad. 6. Fastsættelse af kontingent: Punktet behandlet under pkt. 3.
ad 7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer: Georg, John og Peter var på valg. Alle var villige til genvalg. De blev valgt
ved akklamation.
Suppleanter: Per Vestergaard og Egon Wordolff blev begge valgt med akklamation.
ad 8. Valg af revisor. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Flemming Pade blev valgt sidste år.
Henning Larsen havde meddelt, at han ikke modtog genvalg. Der skulle derfor vælges én ny
revisor. Bestyrelsen foreslog Dirch Glad, som blev valgt ved akklamation. ad 8. Eventuelt. Intet.
Formanden takkede for fremmødet og god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.30.
Peter Møller, referent

Formand: John Hansen

Kasserer. Peter Møller

Bestyrelsesmedlem: Hubert Mørch

Bestyrelsesmedlem: Jesper Danum

Bestyrelsesmedlem: Georg Bo Dalskov

.
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