
Referat af Generalforsamling i Gaurslund Sogns Antenneforening 

Torsdag d. 22. april 2010 – Gaurslund Skoles Café. 
 

 

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer:    22 samt Bestyrelsen, i alt  28 fremmødte. 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og herefter påbegyndte Generalforsamlingen. 

PW præsenterede bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Johannes Larsen – valgt. 

GF er indkaldt efter vedtægterne – indrykket i Trekantens Folkeblad. 

Dir. gjorde opmærksom på, at pkt. 3 (regnskab) nu kaldes Årsrapport. 

Det gav anledning til bemærkninger om, hvorvidt Dagsordenen skulle godkendes. Dir. 

gjorde opmærksom på, at Dagsordenens indhold er angivet i foreningens vedtægter, og kan 

derfor ikke fraviges.  

 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år 

til godkendelse. 

PW fremlagde sin beretning. 

I beretningen kom PW ind på, at John Julius ønsker at stoppe i Bestyrelse. John Julius blev 

applauderet. 

Der var bemærkninger til pkt. vedr. Programudvalgets sammensætning. Medlemmet 

foreslog at et fremtidigt udvalg burde fordeles med 2/2 – det blev taget til efterretning. 

Vedr. programsammensætningen – der blev foreslået, at der kom flere nordiske kanaler ind i 

Grundpakken. Kan der være flere kanaler i ex. Grundpakken. Ja, hvis kanalerne digitaliseres 

vil der være plads til flere.  

Vedr. Internethastigheder – DK-TV opgraderer et par gange om året til en højere hastighed i 

stedet for at sænke prisen. Dette forventes ske igen indenfor kortere tid. 

Vedr. forenings formue – Der blev spurgt om, hvor stor formuen skulle være. Af hensyn til 

fremtidig renovering af anlægget er det vigtigt at foreningen har formue af en vis størrelse. 

Pt henlægges der ca. 200.000 årligt til fremtidig renovering af anlægget. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Revisoren fremlagde årsrapporten. 

Tab på debitorer – KØ oplyste, at boligforeningen DOMEA ikke længere at opkræve 

antennebidraget over huslejen, dette medførte at mange af beboerne i DOMEA ikke kunne 

betale årsopkrævningen, dette på trods af senere indbetalinger. Ligeledes har der været 

fraflytninger etc. og manglende indbetalinger. KØ oplyste at foreningens administration ikke 

pt kan magte at styre en afdragsordning, der forhandles om en løsning. Lignende problemer 

gælder for beboerne på Englystparken. Der blev foreslået at inddrive tabene gennem 

”Incasso”, men der vil være store omkostninger forbundet hermed. Punktet har været 

behandlet på et tidligere bestyrelsesmøde, og bestyrelsen ønsker pt ikke at anvende denne 

inddrivelsesform. 

”Fee” aftalen med DK-TV blev gennemgået.  

Bestyrelseshonorar – PW gennemgik tallene. 

Årsrapporten blev godkendt. 

 

4. Behandling af driftsbudget for 2010. 

Der er tale om Budgetforslag indtil Gen. Fors. godkender det, herefter er der tale om et 



Driftsbudget for 2010. 

KØ gennemgik budget. 

Vedr. lønninger – KØ oplyste sammensætningen, og understregede at der vil blive andre tal, 

så snart der foreligger en løsning på den samlede kassererfunktion. 

Budgettet blev vedtaget. 

 

5. Fastsættelse af beløbsramme for indkøb af programmer til kommende regnskabsår. 

PW gennemgik bestyrelsens forslag til programindkøb: 

Mellempakken stiger med 75 kr/år til 1.275,- , og Fuldpakken stiger med 329 kr/år til 

2.575,-.  

Der blev foreslået at fastholde nuværende niveau, forhøjet med generelle prisstigninger ca. 

104 kr/år. 

            Herefter blev der stemt om de 2 forslag. Det blev understreget, at der er tale om 

prisstigninger på programindkøb. Herudover kommer driftsbidrag mv. 

Forslag 1 =  13 stemmer 

Forslag 2 =  10 stemmer 

Forslag 1 blev vedtaget. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 

John Julius ønsker at fratræde nu, og i stedet indtræder supp. Allan Christensen for resten af 

perioden. 

På valg er: 

Per Westphal – Børkop – modtager genvalg.     Valgt af Generalforsamlingen. 

 

Halvor Hansen – Brejning indstilles fra Forsamlingen. 

Steen Pedersen – Brejning indstillet af bestyrelsen.    Valgt af Generalforsamlingen efter 

skriftlig afstemning m. 19 stemmer. 

 

Helle Johs – Brejning.    Valgt på Generalforsamlingen 

Erik Olsson – Børkop.    Valgt på Generalforsamlingen 

 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Lidia Andersen – Brejning      Valgt på Generalforsamlingen 

Jens Kristian Jensen – Børkop     Valgt på Generalforsamlingen 

Lars Bork – Brejning – suppleant.    Valgt på Generalforsamlingen 

 

9. Eventuelt. 
Ingen punkter. 

 

 

Formanden takkede dirigenten for at lede Generalforsamling igennem aftenen, og takkede de 

fremmødte medlemmer for aftenens forløb. 


