Bredal Antennelaug
Referat fra generalforsamling
afholdt den
6. maj 2019 kl. 19.30
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.
Anders Christensen blev valgt som dirigent.
Lars Bo Vanting blev valgt som referent.

Ad. 2.

Formanden aflægger beretning.
TV-pakke er under pres grundet at seerne går væk fra flow-tv og i stedet streamer.
For at imødekomme denne udvikling er ”bland-selv” introduceret, noget som fungerer
fint (er testet af bestyrelsesmedlemmerne Anders Christensen, Anita Holm, David
Skrostrup-Nielsen, Morten Thrane og Lars Bo Vanting).
Medlemmer i Bredal Antennelaug kan få ”bland-selv” med Mellem- og Fuld-Pakke
abonnement, noget som f.eks. Stofa ikke tilbyder.
Vores priser har nu været uændrede de seneste 4-5 år og for at imødekomme et evt.
fremtidigt ”gap”, så indføres en prisstigning i form af et medlemskontingent på kr. 25,per måned.
Desuden indføres en fjerde pakke ”internet-only”, som således kun koster kr. 25,- per
måned oveni internet-abonnement.
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger.

Ad. 3.

Kassereren aflægger beretning.
Udgifterne til strøm er faldende. Det førnævnte medlemskontingent på kr. 25,- går
hovedsaligt til vedligeholdelse af infrastrukturen, bl.a. udført af Dansk Kabel TV.
Der er et overskud på lige godt kr. 28000,- set over 2017, 2018 og 2019.
Stadig en god kassebeholdning til at imødegå evt. uventede udgifter på anlægget.
Regnskabet er revideret af Preben Hansen.
Kassererens beretning blev godkendt.

Ad. 4.

Valg af bestyrelse
På valg:
Anders Christensen
Anita Holm
Ikke på valg var:
David Skrostrup-Nielsen
Morten Thrane
Lars Bo Vanting
Begge to stillede op til genvalg og blev valgt.

Ad. 5.

Valg af suppleant
Else-Magrethe Munk blev genvalgt (in absentia) som suppleant.

Ad. 6.

Valg af revisor
Preben Hansen blev genvalgt.

Ad. 7.

Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Gl. vedtægt §7 Indkaldelse til generalforsamlingen sker via kontingentopkrævningen samt via laugets
hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.
Forslag til vedtægtsændring §7:
Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske via kontingentopkrævningen, laugets
hjemmeside eller anden relevant internet platform, med mindst 14 dages varsel.
Der skal være mindst 60% af medlemmerne til stede for at kunne vedtage dette,
hvilket ikke er tilfældet. Derfor vil der blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling.

Ad. 8.

Evt.

