Bredal Antennelaug
Referat fra generalforsamling
afholdt den
9. maj 2016 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.
Henning Træholt blev valgt som dirigent enstemmigt uden modkandidater.
Henning understregede 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 Thrane: Det går godt, driften af YouSee har stabiliseret sig og forstærkere er blevet
udskiftet. Efter at YouSee fjernede de analoge kanaler for at skabe mere plads, så skal der
udføres en kanalsøgning, hvilket flere medlemmer har haft udfordringer med.
Der har været lidt til- og afgang, vi ligger på ca. 130 medlemmer. Der har desuden været
nogle nedgraderinger til Grundpakken.
Ifbm. Kloakarbejdet på Horsensvej og de tilstødende veje har der været problemer med
kabelbrud, på trods af at vores kabler skulle være synliggjort i diverse centrale registre.

Entreprenøren og Dansk Kabel-TV dækker udgifterne til udbedring af skaderne.
Trods prisstigner fra YouSee/leverandørernes side har vi undgået prisstigninger på vores TVpakker til medlemmerne.
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger.
Ad. 3.

Kassereren aflægger beretning
Anders Christensen gennemgik antennelaugets regnskab for 2015/2016.
Kontingent (indtægt) er faldet pga. De foretagne nedgraderinger – til gengæld er udgifterne
til leverandøren faldet tilsvarende.
Kassebeholdning er en god ”buffer”, vi skal evt. Se på en fastlæggelse af dennes
(minimums)størrelse.
Kassererens beretning blev godkendt.

Ad. 4.

Valg af bestyrelse
Ikke på valg var:
Anders Christensen
Anita Holm
På valg var:
David Skrostrup-Nielsen
Morten Thrane
Lars Bo Vanting
Ingen meldte sig til bestyrelsen.
Alle 3 stillede op til genvalg og blev valgt.

Ad. 5.

Valg af suppleant
Henning Træholt blev genvalgt, ingen andre meldte sig.

Ad. 6.

Valg af revisor
Preben Hansen blev genvalgt.

Ad. 7.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad. 8.

Evt.
Britta: Flere kanaler er forsvundet.
Morten Thrane: En kanalsøgning skal udføres, Morten aflægger besøg ved lejlighed for at
bistå med dette (Engumvej 14, 26 og 32).

