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Referat af Generalforsamling i Gaurslund Sogns Antenneforening 

Onsdag d. 25. april 2018 – ”Markant, Børkop”. 
 

 

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer:   9  medlemmer, samt Bestyrelsen , i alt  15 

fremmødte. Desuden deltog Erik Henningsen fra Beirholm 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. 

Punktet vedr. ”svigtende betaling” blev kommenteret. 

Punktet vedr. ”fremtidige investeringer” i anlægget blev kommenteret 

Ellers ingen kommentarer fra de fremmødte 

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 

 

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

Erik Henningsen, Beirholm - fremlagde årsrapporten 2017. 

Der var ingen kommentarer fra de fremmødte. 

Årsrapporten blev herefter godkendt. 

 

4. Behandling af driftsbudget for 2018. 
Kassereren gennemgik budgetforslaget. 

Der blev kommenteret på, at tilslutningsbidraget er fastsat til kr. 0 (tidligere var beløbet ca. 

kr. 750) – det historiske er også, at andre leverandører ikke opkræver et tilslutningsbidrag, 

hvis GSAF også er i området. Derfor er beløbet sat til kr. 0 

Driftsbudgettet blev herefter taget til efterretning. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling. 

 

 

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

Jens Peder Nielsen – modtager IKKE genvalg.      

Bestyrelsen foreslog Lars Borch Nielsen - Valgt af Generalforsamlingen 

Bjarne Sinding – modtager IKKE genvalg     

Bestyrelsen foreslog Martin Klaris - Valgt af Generalforsamlingen  

 

Suppleanter: 

Bent Saabye og Sten Rasmussen blandt de fremmødte, blev valgt som suppleanter af 

Generalforsamlingen. 

 

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Jens Chr. Jensen     Valgt på Generalforsamlingen 

 Jørgen Christensen    Valgt på Generalforsamlingen 

Jørgen Nielsen – suppleant.   Valgt på Generalforsamlingen 

 

 

8. Eventuelt. 

Ingen punkter blev diskuteret 

 

 

Generalforsamling afsluttes kl. 19:49 

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

Generalforsamling 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


