
Referat af Generalforsamling i Gaurslund Sogns Antenneforening
Tirsdag d. 23. april 2015 – Gauerslund Hallens Café.

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer:   9  medlemmer, samt Bestyrelsen , i alt  15 
fremmødte. Desuden deltog Erik Henningsen fra ReviPartner under pkt. 3

Formanden (PW) 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). Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
til godkendelse.
Formanden fremlagde sin beretning.
Der var en kort debat vedr. bestyrelsens indsats omkring fremtidig internet.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Erik Henningsen, ReviPartner fremlagde årsrapporten 2014.
Der var enkelte kommentarer på indtægterne på ”rykkergebyrer”
Årsrapporten blev herefter godkendt.

4. Behandling af driftsbudget for 2015.
Kassereren gennemgik budgetforslaget.
Driftsbudgettet blev herefter taget til efterretning.

5. Fastsættelse af beløbsramme for indkøb af programmer til kommende regnskabsår.
PW startede med at oplyse, at der forventes en prisstigning på de leverede kanaler – som de 
forrige år – på 7-9%.
PW fremviste en liste over lignende Antenneforeningers listepriser. Der er tale om markant 
højere priser hos andre. 
Bestyrelsen foreslår samme prisstruktur for 2015. Dette svarer til en beløbsramme på kr. 
4.525 til indkøb af programmer for 2016. Det er her tale om prisen for indkøb af 
programmer. 
Efter afstemning blev beløbet på kr 4.525 vedtaget ( 15 stemmer for)

6. Behandling af indkomne forslag.
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Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
På valg er:
Jens Peder Nielsen – Børkop – modtager genvalg.     Valgt af Generalforsamlingen.
Bjarne Sinding – 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.
 Jens Chr. Jensen    Valgt på Generalforsamlingen
 Lars Borch   Valgt på Generalforsamlingen
Jørgen Christensen – Børkop – suppleant.   Valgt på Generalforsamlingen

9. Eventuelt.
Bjarne Sinding læste op fra nogle gamle referater

Generalforsamling afsluttes kl. 20.00
Dirigenten takkede herefter de fremmødte for deltagelse og gennemførelse af en god 
Generalforsamling 2015.
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