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Referat af X-Tra OrdinærGeneralforsamling i Gaurslund Sogns 

Antenneforening 

onsdag d. 30. marts 2016 – Brejning Forsamlingshus, Brejning. 
  

 

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer:   125 fremmødte medlemmer samt  4 fra Bestyrelsen. 

10 fuldmagter - i alt 139 stemmerberettige. 

 

Formanden (PW) bød velkommen til de fremmødte, samt oplægsholder fra YouSee Per Eksten - og 

herefter påbegyndte Generalforsamlingen. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Lasse Borch Nielsen, Børkop - valgt. 

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

vedtægterne – der har været indrykket annonce i Trekantens Folkeblad (16. marts) rettidigt 

(min. 14 dage før Generalforsamlingen), samt været opslag på foreningens hjemmeside. 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

Der blev valgt 3 stemmetællere. 

 

2. Baggrunden for den x-tra ordinære generalforsamling. 

PW gennemgik kort forenings historie fra antennemasten til nu at modtage digitale signaler. 

Indtil i dag har valgfrihed været et spørgsmål og Økonomi og Teknik. 

Med det digitale signal som alle i dag kan modtage, og et moderne fladskærms TV, en 

kortlæser og et programkort - er det i dag muligt at få ”kanal valgfrihed”. 

Det økonomiske aspekt for de forskellige pakker blev herefter gennemgået, og dette blev 

sammenholdt med den nuværende løsning som gælder i foreningen. 

Forinden 1. x-tra GF var der husstandsomdelt materiale som redegjorde for de forskellige 

programløsninger, og hvilke forskellige valgmuligheder der knyttede sig op på de 

forskellige pakker. 

 

 

3. Afstemningens indhold 

Under dette pkt blev de konkrete vedtægtsændringer gennemgået, og hvilke konsekvenser 

det vil medføre. 

 

 

4. Præsentation af forslag til ny tv-løsning, samt spørgerunde 

Under dette pkt. gennemgik Per Eksten fra YouSee bestyrelsens oplæg til en ny 

pakkesammensætning, og der blev mulighed for at stille relevante spørgsmål 

 

5. Afstemning 

Herefter blev afstemningens indhold igen gennemgået, og der blev ikke stillet krav om 
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skriftlig afstemning. 

Afstemningen blev delt op i 2 pkt 

Pkt. 1: 

§ 10 Pkt. 3 stykke 5 udgår  og  § 25 udgår som helhed  - 

Resultat af afstemningen: 

FOR: 138 

IMOD: 1 

HVERKEN for eller imod: 0   

 

Pkt. 2: 

§ 10 Pkt. 3 stykke 5 udgår § 25 udgår som helhed 

Resultat af afstemningen: 

FOR:  139 

IMOD: 0 

HVERKEN for eller imod: 0 

 

Begge vedtægtsændringsforslag blev således vedtaget. 

 

 

Herefter opsummerede formanden flg.: 

Med baggrund i de reviderede vedtægter vil bestyrelsen indlede en ny slutforhandling med 

YouSee omkring ny tv-løsning. 

Der vil i løbet af foråret komme løbende information, hvad der kommer til at se ske, og 

hvordan man som medlem skal forholde sig.  

Det er vores håb at den ny tv-løsning kan være klar til 1. juli 2016. 

 

6. Evt. 

Ikke nogle indlæg  

 

Den X-tra ordinære Generalforsamling afsluttes kl. 20:05. 

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

Generalforsamling – og sagde på Gensyn til den 20. april, hvor foreningens ordinære 

Generalforsamling afholdes i MarKant, Børkop.  

GSAF var vært for en lille forfriskning. 

 

 

 

 

 


