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REFERAT af Ordinær Generalforsamling 2008 i Gauerslund Sogns 
Antenne Forening  -  onsdag d. 16.04.2008 på Englystcentret, Børkop. 
Tilstede var hele bestyrelsen – ref. Bjarne Sinding. 
61 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 

1. Valg af dirigent - 
Johannes Larsen blev valgt. Pga. bestyrelsens forslag om indførelse 
af en 3. pakke, besluttede de fremmødte at behandle pkt. 6 
(behandling af indkomne forslag) FØR pkt. 5 (fastsættelse af 
beløbsramme for indkøb af programmer til kommende 
regnskabsår). 
 

2. Formandens beretning. 
Formandens beretning blev fremlagt og vedtaget uden 
kommentarer. 
 

3. Regnskab 2007. 
Foreningens regnskab blev fremlagt og gennemgået af kassereren. 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 

4. Budget 2008. 
Blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. 
 

6. Indkomne forslag. 

Til generalforsamlingen var der indkommet i alt 2 forslag. 
Forslag fra K. Dynesen: 
1A. Bestyrelsen skal fremover bestå af enten 5 eller 7 medlemmer. 
KD redegjorde for sit ændringsforslag, og formanden oplyste om 
årsagen til den nuværende sammensætning, og i tilfælde af 
stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.  
På denne baggrund trak KD sit forslag. 
1B. Programudvalget skal bestå af 5 medlemmer (ikke fra 
bestyrelsen). 
Formanden gennemgik mandatet for et programudvalg. 
Foreningens medlemmer vil altid blive inddraget i en afstemning. 
Programudvalget indstiller til foreningens bestyrelse. Medlemmerne 
i programudvalg er også menige medlemmer i foreningen. En 
ændring af sammensætningen af programudvalget vil også kræve 
en vedtægtsændring. KD frafaldt sit forslag. 
Forslag fra foreningen bestyrelse 
2. Indførelse af en 3. programpakke. 
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Formanden gennemgik baggrunden for forslaget. Herefter blev 
forslaget sat til diskussion. Det blev flere gange nævnt af 
generalforsamlingen, at de ”populære programmer” fortsat skal 
være at finde i en evt. pakke 2, og at programsammensætningen 
for pakke 2 og evt. 3 skal præciseres gennem en vejledende 
brugerafstemning. Der var også ros til bestyrelsen for forslaget, og 
for en stillingtagen til at imødekomme flere medlemmers ønsker 
om et bredere programudbud, og samtidig fastholde et prisniveau 
for de medlemmer som ønsker ”de populære programmer”. 
Bestyrelsens forslag om indførelse af en 3. programpakke blev 
herefter vedtaget, og heri indgik også en prisfastsættelse af de 3 
programpakker. 
pakke 1 – 400-500 kr/år, 
pakke 2 – 1600-1700 kr/år   og 
pakke 3 – 2500-2600 kr/år.    

    I priserne er incl. dækningsbidraget til foreningens drift 
 

5. Fastsættelse af budget til programindkøb. 
Bortfalder pga. ovenstående pkt. 6. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Genvalg af John Julius og Kim Nielsen, og suppl. Genvalgt. 
 

8. Valg af revisorer. 
Foreningens revisor og suppl. blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt. 
ProFibers ”indtog” i foreningens områder i Brejning og Børkop blev 
diskuteret. Konklusionen er fortsat, at GSAF er en ”sund økonomisk 
og fremtidssikker” forening. GSAF skal ikke tjene på sine produkter 
og vil derfor langt ud i fremtiden være et billigt og godt alternativ 
til evt. andre aktører på markedet. 
Sammenhængen mellem  Internettet og priserne på andre aktørers 
produkter blev berørt. 
Generalforsamlingen opfordrede Bestyrelsen til at se på 
sammensætningen af et evt. kommende Programudvalg til næste 
afstemning. 
 

 
------------------------------------- 
Dirigent Johannes Larsen takkede forsamlingen for en god og hyggelig 
Generalforsamling. 


