
Referat af Generalforsamling i Gaurslund Sogns Antenneforening 

Tirsdag d. 22. april 2011 – 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. 

Dirigenten indledte Generalforsamling med at konstatere, at der er indkaldt rettidigt efter 

vedtægterne – der har været indrykket annonce i Trekantens Folkeblad rettidigt (min. 14 

dage før Generalforsamlingen). 

 

 

 

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

til godkendelse. 

PW fremlagde sin beretning. 

- Der blev stillet spørgsmål til Internet opkobling og pris samt generel information, og 

Formanden henviste til hjemmesiden og INFO-kanalen. Der er et relevant link som henviser 

til Dansk Kabel TV, som er udbyder af internet, hvor alle relevante priser og hastigheder er 

oplyst. Medlemmet ønsker at Bestyrelsen overvejer en prissammenligning. 

- Et medlem ønskede flere programpakker. 

- Der blev kommenteret på den nye prisfastsættelse af TV2. Den reelle pris pr januar 2012 er 

pt ikke kendt, men formodentlig ca. 17-20 kr/år.  

- Der blev spurgt på tekniske problemer, og Formanden henviste til Dansk Kabel TV, og i 

øvrigt være opmærksom på de interne installationer i hjemmet (kabler, fordelere etc.). 

- Placering af TV2-News blev diskuteret. Formanden henviste til det næste programudvalg 

(primo efteråret 2011) som indstiller programudbuddet for 2012 til bestyrelsen. Det er også 

programudvalget der vurderer, om der er behov for en brugerafstemning. 

- Der blev foreslået, at der annonceres om deltagelse i det fremtidige programudvalg. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

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

Kassereren fremlagde årsrapporten 2010. 

- Spørgsmål til administrationskontoen, herunder lønninger og vederlag til bestyrelsen. 

Et medlem mente, at beløbet til aflønning af formand og kasserer var urimeligt højt. 

Kassereren redegjorde for bestyrelsens beslutning om aflønning. Ligeledes blev det fra 

bestyrelsen påpeget, at spørgsmålet om en egentlig aflønning af formand og kasserer, er en 

generalforsamlings beslutning af ældre dato. 

- Investering af foreningens kapital blev diskuteret.  

Kassereren oplyste, at foreningen er en ”non profit” forening, og derfor vil andre 

investeringer end indestående på vores bankkonti ikke være mulige. 

- Der blev redegjort for indtægtssiden (driftbidrag, copy-dan afgift og kanalafgift). Det blev 

understreget af drift og vedligehold af internet er et privat anliggende mellem de 

medlemmer der køber ydelsen hos Dansk Kabel TV. 

- Formanden og kassereren redegjorde for tidsforbruget i forhold til den nuværende 

aflønning.  

- Formanden redegjorde for medlemsskabet af FDA som brancheforening, juridisk rådgiver, 

ERFA gruppe koordinator og som afholder af egentlige messer for antenneforeninger. 



Årsrapporten blev godkendt. 

 

4. Behandling af driftsbudget for 2011. 

Der er tale om Budgetforslag indtil generalforsamling tager forslaget til efterretning, herefter 

er der tale om et Driftsbudget for 2011. 

Kassereren gennemgik budgetforslaget. 

- Der blev stillet spørgsmål til fortolkning af KOPY-Dan afgiften. Der er tale om en afgift, 

der er pålagt GSAF som antenneforening – afgiften er pålagt antenneforeningen af staten. Et 

medlem mente, at programudvalget skulle tage højde for dette beløbet til KOPY-Dan 

afgiften, når der laves oplæg til programudbud. 

- Et medlem foreslog, at udgiften til ex. det regnskabstekniske skulle overgå til en ekstern 

samarbejdspartner, og ligeledes blev det foreslået, at bestyrelsen ser på en anden fordeling af 

bestyrelsens samlede opgaver. 

Driftsbudgettet blev herefter taget til efterretning.  

 

 

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

Formanden oplyste, at prisen for at modtage TV2 i 2012 fortsat ikke er kendt. 

PW gennemgik bestyrelsens forslag til programindkøb. 

Det blev beslået at gennemføre afstemningen ud fra følgende: 

1) Forholdet omkring TV2 holdes ude af det ordinære programbudget. Bestyrelsen får 

mandat til isoleret at forhandle den bedst opnåelige pris på plads, når forholdene omkring 

TV2 er endelig fastlagt. 

2) Der stemmes om en regulering af programbudgettet eksklusiv TV2 

 

Bestyrelsen foreslår følgende fremtidige beløbsramme: 

Mellempakken stiger med 75 kr/år til ca. 1.326 kr., og Fuldpakken stiger med 250 kr/år til 

ca. 2.800 kr. 

Hertil kommer udgiften til TV2. 

 

Fra Generalforsamlingen blev der foreslået, at  

Nuværende niveau fastholdes. 

 

Følgende blev vedtaget: 

Bestyrelsen forslag blev vedtaget med 19 stemmer for og 6 imod. 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 
På valg er: 

Kim Østergaard– Børkop – modtager genvalg.     Valgt af Generalforsamlingen. 

Halvor Hansen – Brejning indstilles fra Forsamlingen. 

Allan Christensen – Brejning indstillet af bestyrelsen.    Valgt af Generalforsamlingen efter 

skriftlig afstemning (20 stemmer for AC og 8 stemmer til HH) 

 

Suppleanter: 

Søren Lagoni – 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 

Lasse Borch Nielsen – Brejning – suppleant.    Valgt på Generalforsamlingen 

 

 

9. Eventuelt. 
Det blev foreslået, at i næste års årsrapport bliver tydeliggjort, hvorledes lønningerne til 

kasserer og formand bliver mere synligt  

Der blev spurgt ind til de nye medlemer af foreningen – hvorledes betales driftbidraget? Det 

blev oplyst, at beløbet opkræves for et år. Bestyrelsen blev opfordret til at se nærmere på 

denne opkrævning. 

 

 

 

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

fremmødte medlemmer for aftenens forløb. Der var ligeledes mulighed for at erhverve merchandise 

fra ViaSat. 


