
Referat af Generalforsamling i Gaurslund Sogns Antenneforening
Tirsdag d. 22. april 2014 – Gauerslund Hallens Café.

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 14  medlemmer, samt Bestyrelsen , i alt  19 
fremmødte.

Formanden var desværre fraværende pga et uheld. KØ bød velkommen til de fremmødte, og 
herefter påbegyndte Generalforsamlingen.
KØ 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). Generalforsamlinger lovlig indkaldt.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år 
til godkendelse.
BS fremlagde formandens  beretning.
Der var bl.a. kommentarer til programudvalgets arbejdes, og de programmer som i dag er 
tilgængelige. Desuden blev der stillet spørgsmål til ”bland selv TV” fra YouSee.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
KØ gennemgik regnskabet for 2013. 
Årsrapporten blev herefter godkendt.

4. Behandling af driftsbudget for 2014.
KØ gennemgik budgettet. Der er tale om en markant stigning på vedligehold af anlægget. 
Det skyldes at der skal rep. mange steder i anlægget. 
Der blev spurgt til en egentlig ”renoverings plan” for foreningens anlæg, og hvorvidt der 
evt. senere kunne blive tale om et ekstraordinært bidrag til renoverings. KØ oplyste, at 
anlægget overordnet er i ”god stand”. Der vil dog være være tale om nye ”ø-opdelinger” 
bl.a. hensyn til en evt. kommende digitalisering. Ved nye tilslutninger trækkes der kobber-
kabler og og et tomrør til en fiber.
Driftsbudgettet blev herefter taget til efterretning. 

5. Fastsættelse af beløbsramme for indkøb af programmer til kommende regnskabsår.
KØ startede med at oplyse, at der pt ikke er nogle kendte rammer for kommende 
programpakker fra vores nuværende leverandør. 
KØ fremviste en oversigt over, hvad sammenlignelige foreninger betaler for ca. de samme 
programpakker. 

Bestyrelsen foreslår følgende fremtidige beløbsramme:
Rammebeløb på kr. 4.250,- til indkøb af betalingskanaler i 2015 – fordeles over de 
nuværende pakker. Programudvalget fremsætter sammensætning af programpakkerne.

Efter afstemning blev beløbet på 4.250,- kr vedtaget (18 for forslaget – 1 hverken for 

Generalforsamling GSAF 22. april 2014 Side 1



eller imod)

6. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet 1 forslag fra medlemmerne, indeholdende 3 elementer
1 – kanal fritvalgs løsning
2 – pensionistpris på 100 kr/måned
3 – kanalerne Charlie, Kanal 4 og Kanal 5 flyttes til grundpakken

På Generalforsamlingen kan der ikke tages stilling til indholdet i de forskellige programpakker. 
Desuden er der ikke tale om en mulighed for en ”fritvalgsløsning”.

En kommentar fra Generalforsamlingen var, at foreningen på sigt skal se på den måde som 
grundpakken er sammensat på. Det er et forslag til en kommende Generalforsamling. 

Da forslagsstilleren ikke er tilstede – blev forslaget stillet til afstemning.
Forslaget blev ikke vedtaget (enstemmigt afgjort)

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
På valg er:
Kim Østergaard – Børkop – modtager genvalg.       Valgt af Generalforsamlingen.
Allan Christensen – Brejning - modtager genvalg    Valgt af Generalforsamlingen 

Suppleanter:
Kim Møller – Brejning.    Valgt på Generalforsamlingen
Erik Olsson – Børkop.      Valgt på Generalforsamlingen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Lasse Borch Nielsen – Brejning     Valgt på Generalforsamlingen
Jens Kristian Jensen – Børkop    Valgt på Generalforsamlingen
Kjeld Jensen – Børkop – suppleant   Valgt på Generalforsamlingen

9. Eventuelt.
Der blev spurgt til tekniske løsninger for Mellemakken og enkelte kanaler.
Dirigenten sendte på Generalforsamlingens vegne, en hilsen til formanden.

Dirigenten takkede herefter de fremmødte for deltagelse og gennemførelse af en god 
Generalforsamling 2014.
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