Bredal Antennelaug
Referat fra generalforsamling
afholdt den
11. maj 2015 kl. 19.00

Sted: EUI’s klubhus

Dagsorden for generalforsamlingen var som følger
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleant
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Evt.
Referat
Ad. 1.

Valg af dirigent.
Henrik Udby blev valgt som dirigent enstemmigt uden modkandidater.
Henrik påpegede at der var blevet indkaldt rettidigt til GF ihht. de gældende vedtægter.
Lars Bo Vanting blev valgt som referent.

Ad. 2.

Formanden aflægger beretning.
Morten fortalte om det første år med YouSee, som begyndte 27.2.2014 og var ”sidste skud i
bøssen” – ellers havde foreningen nok måtte lukke. Vores anlæg blev ombygget og
moderniseret for 496.000,- + moms, hvilket YouSee har bekostet.
Der var en smule startvanskeligheder for enkelte husstande ifbm. overgangen til YouSee,
men disse blev hurtigt løst og i det store hele spiller alt som det skal.
Der er 3 TV-pakker, mulighed for Internet, gratis musik til medlemmer med fuldpakke(YouSee
Play), bland-selv TV m.m.
Priserne er konkurrencedygtige, men en enkelt prisstigning har der været i det første år
(grundet YouSee’s leverandører har hævet priserne).
Der har desværre været lidt bøvl med dårlige betalere, men dog en bedring set over de

seneste par år. Morten påpeger at man fører en hård kurs mod de dårlige betalere, idet det
er foreningens medlemmer som det går ud over i den sidste ende.
Der er forhold omkring Domea, som må håndteres særligt, idet nogle lejere er medlemmer
kort tid og af og til forlader foreningens regninger ubetalte.
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger.
Ad. 3.

Kassereren aflægger beretning
Anders gennemgik antennelaugets regnskab for 2014/2015.
Det blev pointeret at der er meget lave administrative omkostninger i bestyrelsens arbejde.
Overskuddet skyldes en forskudt opkrævning (1 måned før forfald hos YouSee).
Kassebeholdning er en ”buffer”.
Servicekontrakt med Dansk Kabel-TV er steget (fra 104,- til 139,- pr husstand).
Kaspersen bemærkede: Den store TV-pakke er steget godt kr. 500,- årligt. Det blev sagt i
starten at der ikke kom prisstigninger.
Anders svarede at det skyldtes at YouSee’s leverandører havde hævet prisen (f.eks.
sportskanalerne).
Kassererens beretning blev godkendt.

Ad. 4.

Valg af bestyrelse
Ikke på valg var:
David Skrostrup-Nielsen
Morten Thrane
Lars Bo Vanting
På valg var:
Anders Christensen
Anita Holm
Anita Holm ville gerne udtræde, men ingen meldte sig som erstatning.
Begge 2 stillede op til genvalg og blev valgt.

Ad. 5.

Valg af suppleant
Henning Træholt (Enggårdstoften 123) blev valgt.

Ad. 6.

Valg af revisor
Preben Hansen blev genvalgt.

Ad. 7.

Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring (bestyrelsen).
§7 – Nuværende ordlyd:
På den årlige generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.-- Disse kan
genvælges. Der vælges endvidere to revisorer, for ét år af gangen.-- Revisorerne kan

genvælges.
§7 – Ønskes ændret til:
På den årlige generalforsamling vælges endvidere en suppleant til bestyrelsen.-- Denne kan
genvælges. Der vælges endvidere en revisor, for ét år af gangen.-- Revisoren kan genvælges.
Der er ikke fremmødt 60% af medlemmerne (jf. §8), derfor indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling den 26.5.2015 kl. 19:00 hos Morten Thrane, Katrinetoften 8.
Ad. 8.

Evt.
Ingen kommentarer.

