Haslev Antennelaug
Referat fra Generalforsamling - afholdt torsdag d. 26. marts 2015

Generalforsamlingsreferat 2015

Deltagere bestyrelsen:

Jan Dalum
Sigurd Bak Christensen
Egon Thomsen
Klaus Simonsen
Thomas Westermann
Steen Engslev Filborne

Fraværende:

Daniel Fussing

Forretningsfører:

Peter Petersen

Referent:

Steen E. Filborne

Referat distribueret via e-mail til bestyrelsen og kontoret, samt offentliggjort på Laugets hjemmeside.

Dagsordnen iht. vedtægter:
1.
2.
3.
4
5
6
7
8.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
til godkendelse
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Beslutning om evt. overskuds anvendelse
Eventuelle forslag
Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende
regnskabsår
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Side 1/3

Haslev Antennelaug
Referat fra Generalforsamling - afholdt torsdag d. 26. marts 2015

Kl. 19 bød formand Jan Dalum velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsorden for
afholdelse af generalforsamling.
ad 1)

På forslag fra bestyrelsen blev advokat Morten Groot valgt som dirigent.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
gav straks ordet til formanden.

ad 2)

Formandens beretning omhandlede flg. emner:
 Oversigt vedr. renovering og vedligeholdelse af distributionsanlæg.
 Bland Selv - formanden gav en forklaring på mulighederne for individuel
kanalvalg. Der blev forklaret, hvordan bl.a. brug af dekoderkort muliggør BlandSelv.
 YouSee play – der blev givet information om mulighederne for ”streaming” og
”start forfra” samt div. interaktive muligheder.
 Bredbånd – med omtale af nye bitrater op til 300 Mbit/s, samt IP-Telefoni og
YouSee Mobil.
 Vedr. kommende aktiviteter for året, planlægges med et informationsmøde til
efteråret i samarbejde med YouSee.
 Orientering om overgang til anvendelse af Business Online på Laugets kontor.
Spørgsmål vedr. arkiv-tv fra DR og mulighederne for TV2 Play, samt mulighed for
tilkøb af individuelle tv kanaler blev besvaret.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

ad 3)

Årets regnskab blev aflagt af kasserer Egon Thomsen, der gennemgik regnskabet,
som er udsendt til samtlige medlemmer og konstaterede, at det var godkendt af hhv.
revisorer og bestyrelsen.
Årets regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen.

ad 4)

Vedr. årets driftsresultat var der spørgsmål om mulig anvendelse af årets overskud.
De blev besvaret og herefter blev bestyrelsens indstilling godkendt og resultatet
overføres til foreningens egenkapital.

ad 5)

Rettidigt indkommet forslag fra Asger Søgaard Jørgensen, der foreslår at bestyrelsen
arbejder for valgfrihed mht. tv kanalvalg og betaling, blev fremlagt til behandling.
Forslagsstilleren var ikke tilstede, men generelt er bestyrelsen enig med forslagsstiller
og forslaget blev herefter taget til efterretning.
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ad 6)

Oplæg til budget for 2015, der er fremsendt til samtlige medlemmer, blev gennemgået
af kassereren, sammen med bestyrelsens indstilling til medlemsbidrag for 2015 på:
Grundpakke
1.698 kr.

Mellempakke

Fuldpakke

Bland Selv 10

Bland Selv 39

3.849 kr.

5.049kr.

Ovenstående beløb indeholder medlemsbidrag, programafgift og rettighedsafgift.
Til orientering viste formanden en kontingentsammenligning for hhv. nabo
antenneforeninger og YouSee samt Stofa ejet anlæg, der viser at Haslev Antennelaug
absolut er konkurrencedygtig mht. medlemsbidrag.
Budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
ad 7)

Vedr. valg til bestyrelsen, var der genvalg til:
Egon Thomsen, Daniel Fussing og Sigurd B. Christensen

ad 8)

Ingen spørgsmål

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Således opfattet på generalforsamlingen d. 26.marts 2015.

Dato
Steen E. Filborne
Bestyrelsesmedlem

Morten Groot
Dirigent
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