
Referat af Generalforsamling i Gaurslund Sogns Antenneforening
Tirsdag d. 24. april 2012 – Gaurslund Hallens Café.

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer:    7 medlemmer, samt Bestyrelsen , i alt  13 
fremmødte.

Formanden (PW) bød velkommen til de fremmødte, og herefter påbegyndte Generalforsamlingen.
PW præsenterede bestyrelsen.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Erik Olsson – 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.
Formanden fremlagde sin beretning.
Der blev spurgt ind til, hvilke leverandører af internet der pt er på tale. 
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Erik Henningsen, ReviPartner fremlagde årsrapporten 2011.
Der var spørgsmål til aflønning af formanden. PW svarede på hvilke arbejdsopgaver det 
indebærer. Lønnens størrelse er afhængig af antal medlemmer i foreningen. 
Årsrapporten blev herefter godkendt.

4. Behandling af driftsbudget for 2012.
Kassereren gennemgik budgetforslaget.
Der blev stillet spørgsmål til pkt. ”Vedligehold”. Kassereren oplyste, at investeringer og 
vedligehold ofte kommer i ”bølger” - der kan her være tale om forstærkere, udskiftning af 
kabler til ”up-to-date”standard. Det er vigtigt at vedligeholde standarden i vores net. 
Driftsbudgettet blev herefter taget til efterretning. 

5. Fastsættelse af beløbsramme for indkøb af programmer til kommende regnskabsår.
PW startede med at oplyse, at der pt ikke er nogle kendte rammer for kommende 
programpakker fra vores nuværende leverandør. 
Sammensætning af programpakken for 2013 indstilles af et fremtidigt programudvalg. 
Hvorvidt der skal være en brugerafstemning vil blive besluttet af udvalget. 

Bestyrelsen foreslår følgende fremtidige beløbsramme:
Mellempakken stiger med 60 kr/år til ca. 1.492,- kr., og Fuldpakken stiger med 250 kr/år til 
ca. 3.180,- kr. Beløbende er incl. moms, og hertil kommer beløb til CopyDan afgift og 
driftsbidrag.
PW fremviste en oversigt over, hvad sammenlignelige foreninger betaler for ca. de samme 
programpakker. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.



6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Sten Boi Pedersen, Brejning har valgt at udtræde af Bestyrelsen, og derfor er Søren Lagoni, 
Brejning indtrådt i bestyrelsen (periode frem til GF i 2014).
På valg er:
Jens Peder Nielsen – Børkop – modtager genvalg.     Valgt af Generalforsamlingen.
Bjarne Sinding – Brejning - modtager genvalg    Valgt af Generalforsamlingen 

Suppleanter:
Sten Boi Pedersen – 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.
Erik Olsson, tidl. Medlem af programudvalget, fortalte om sin oplevelse af at have været 
med i programudvalget, og bl.a. hvorfor der IKKE blev lavet en brugerafstemning. Samtidig 
at det har været vigtigt at sikre en alsidig sammensætning af programpakkerne i forbindelse 
med indstillingen af programmer for 2012 til Bestyrelsen. 

Formanden takkede herefter de fremmødte for deltagelse og gennemførelse af en god 
Generalforsamling 2012.


