Gundsømagle Antenneforening
Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING - tirsdag den 12. april 2016 kl.19:00
Piledyssens Beboerhus Gulddysse Skovvej 5 Gundsømagle.
Deltagere fra bestyrelsen:
Formand Christian Beck (CB)
Næstformand: Uffe Hindsgaul (UH)
Teknisk ansvarlig: Tommy Harder (TH)
Kasserer: Jørgen Hansen (JH)
Bestyrelsesmedlem : Morten Schalck (MS)
Herudover var 7 medlemsadresser repræsenteret ved mødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
- Per Jacobsen blev valgt
Generalforsamling indkaldt rettidigt
2. Valg af stemmetællere.
- Jørgen Bonfils blev valgt
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år
til godkendelse (bestyrelsens beretning).
- Beretning godkendt
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
- Regnskab godkendt
5. Eventuelle forslag.
- Der er ikke fremkommet nogen forslag.
6. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for 2016 og 1. halv år 2017
samt evt. yderlige ydelser for det løbende regnskabsår. Budgettet er udarbejdet på
grundlag af nuværende pakkepriser: Grundpakke 844, Mellempakke 1.963, Fuldpakke
2.620.
- Budget godkendt
7. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem
Christian Beck
Genvalgt
Bestyrelsesmedlem
Morten Schalck
Genvalgt
Bestyrelsesmedlem
Uffe Hindsgaul
Genvalgt
Bestyrelses suppleant Torben Marstrand, Ryttergårdsbakken 2,
Valgt
Bestyrelses suppleant
Ole Vigel
Genvalgt

8. Valg af revisor og revisor suppleant.
På valg er:
Revisor
Gert Salbæk
Genvalgt
Revisorsuppleant
Thorbjørn Djuraas
Genvalgt
9. Eventuelt.*
*Under punktet ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.
-

45 brugere af APPén
Spørgsmål til om man kan melde kanalpakken fra og så bare køre internet via
foreningen.
Spørgsmål til om fiber eller coax er bedst, bestyrelsen mener at coax er bedst.
Ros for kniv skarpt TV-signal fra Bernersvej 5
Spørgsmål til den nye sammenlægning af TDC og YouSee, foreningen mener det er
positivt.
Spørgsmål til om foreningen vil udvide med flere områder, vi vil gerne med men det
koster med gravearbejdet, for nye områder.
Spørgsmål til hvor længe de gamle antenner på masten skal blive siddende, dette
undersøger bestyrelsen.
spørg foreningsservice om det kan lade sig gøre at YouSee kan sende regning direkte
til firmaer ved firmabetalt internet.

Generalforsamling afsluttet.
MS – 12-04-2016

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Teknisk Ansvarlig:
Referent:

Christian Beck
Uffe Hindsgaul
Jørgen Hansen
Tommy Harder
Morten Schalck

____________________
Formand: Christian Beck

_________________
Dirigent Per Jakobsen

