Bredal Antennelaug
Referat fra generalforsamling
afholdt den
09. maj 2012 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
Ikke på valg er:
Anita Holm
Anders Christensen
På valg er:
a. Henrik Udby (Modtager IKKE genvalg)
b. Ole Nyby
c. David Skostrup
5. Valg af suppleant
6. Valg af revisor
Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag fra andre end bestyrelsen (se nedenstående)
Da Viasat har ændret på deres program pakke muligheder kan vi kun købe TV3
programmerne sammen med en række andre programmer.
Der vil derfor blive lavet en kanalafstemning blandt de analoge programmer på
generalforsamlingen i henhold til de kanaler vi får leveret sammen med TV3, TV3+ og
TV3 puls. Der er mulighed for at vælge Viasat Crime, Viasat Explorer, Viasat nature og
ViasatHistory.
Der gøres opmærksom på at der kun kan stemmes med 1 stemme per husstand.
Henrik Udby
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Bredal Antennelaug
Referat af generalforsamling 2012.
1.
2.
3.
4.

Knud Thrane blev valgt som dirigent.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassererens beretning blev godkendt.
For første gang i mange år var der kampvalg, de valgte
bestyrelsesmedlemmer blev:
a. Morten Thrane
b. David Skrostrup
c. Lars B Vanting
d. Anita Holm (ikke på valg)
e. Anders Christensen (ikke på valg)

Der blev stemt om hvilken ekstra Viasat kanal der skulle lægges på programmet,
ud af dem vi er blevet tvunget til at få ekstra.
Viasat Crime blev valgt.
Jesper Kirkholm fra Boxer var tilstede.
Han kunne informere medlemmerne om at man i tilfælde af problemer med Boxer
signaler eller andet kan kontakte følgende nummer for hjælp.
7033 3321
Hverdage 10 - 20, Weekend og helligdage 10 - 17
Henrik Udby
Afgået formand, 16.05.2012
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