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REFERAT
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kim Hansen, som herefter blev enstemmigt uatgt Kim Hånsen konstateredq at generalforsamlingen uar lovligt indkaldt

2. Valg af to stemmetællere
Punktet udsat, til det evt. ville blive aktuelt at vælge stemmetællere.

3. Årsberetning:
Formanden fremlagde beretningen, som blev dnstemmigt godkendt

- Bitag.

4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggetse af budget
REGNSKAB: Kassereren gennemgik det reuiderede regnskaQ som udviser overskud på
kr. 71.#455.
BUDGET 2O1t7: Budgettet er udarbejder på baggrund af 320 medlemmer, som er det
aktuelle medlemstal ved regnskabsåre9 afstining. De
fra
samarbeidspartnere er indarbel:det i budgettet. På din baggrund øtev iiiiiiinginl Zit)
foreslået til:

uarslede

. Grundpakke: kr.
o Mellempakke: kr.
. Fuldpakke: kr.
. Nytilslutning: kr.
o Gentilslutning: kr.
o Pakkeskift: kr.
. Flytning: kr.

2.650,00
4.700,00
6.050,00
1.800,00
650,00
500,00
650,00

Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Rudsgade LF,4ZgL pu6s

Antenneforenin

Ruds-Ved
5. Indkomne forslag
Ingen

6. Fastsættelse af årskontingent
Punktet behandlet under pkt. 4.

7. Yalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
BESTYRELSEN: Jesper Darum og Hubeft Mørch var på valg. Begge var villige til genualg.
De blev begge valgt ved akklamation.

SUPPLEANTER: Egon Wordroff blev genvalgt. Nyvalgt blev Kim Hansen,

akklamation.

- Begge ved

'

8. Valg af revisor
Flemming Pade og Dirch Glad genualgt.

9. Orientering fra YouSee ved Karsten Dueholm.
Sidste år orienterede Karsten Duehotm om, at der fremover vil blive behov for store
investeringer, hvis Antenneforeningen skal leve op til de kra\ som kan foudses komme i
de nærmest kommende år. - Sidste år blev det besluttet, at bestyrelsen kunne indgå
forhandlinger med YouSee om, at YouSee oveftager foreningen.
Som det fremgår af årsberetningen har det først uæret mutigt at få et udspit fra YouSee
u m idde Iba ft fo ru d for n æ ruæ re n de g e n e ra Ifo rsa m Iin g.
Karsten Dueholm gennemgik det udspil, som er fremsendt til foreningen
tilbydes, at:

c
.

fra

YouSee. Der

Kontingent fastfryses på 2017-niveau
dog med tittæg af de generelle prisstigninger, som løbende måtte komme.
Der ydes medlemmerne særlig rabat, kr. 50,00 pr. md., i en periode på s år fra
o ve rdra g e ls es ti dsp u n kte t.

-

Der var enstemmig opbakning til, at bestyrelsen foftsætter forhandlinger med udgangspunK iYouSee's udspil.
Forinden endelig afble indgå_s, skal der ske afklaring af lejekontrakt med Vedbygård.
Foreningens mast er opføft på et jordstykke, som tilhører VedUygård. Lejekontraktån er
udløbet i 2015. Bestyrelsen foranlediger genforhandling af kontraktån.
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Iht. foreningens vedtægter træffes der ikke endelig beslutning om overdragelse, uden at
der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

10.

Eventuelt. Intet.

Generalforsamlingen slut ca. kl. 20.30. Der deltog 2Qmedlemmer.

Rererenk Peter Mører.
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John Hansen

Peter Møller

Hubeft Mørch

Jesper Darum

Georg Bo Dalskov
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