Gundsømagle Antenneforening
Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Gundsømagle Antenneforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling ifølge foreningens
vedtægter § 10 tirsdag den 18. april 2017 kl.19:00
Sted: Piledyssens Beboerhus Gulddysse Skovvej 5 Gundsømagle.
Der var 5 fremmødte husstande udover bestyrelsen:
Henrik Galthen, Jørn Ladegaard, Poul Gaarden, Gert Salbæk, Per Jacobsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
- Per Jacobsen blev valgt
2. Valg af stemmetællere.
- Droppet, ikke noget behov
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år
til godkendelse (bestyrelsens beretning).
- Beretningen er enstemmigt godkendt
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
- Regnskabet enstemmigt godkendt
5. Eventuelle forslag.
- Ingen indkomne forslag
6. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for 2. halvår 2017 og 1. halvår
2018 samt evt. yderlige ydelser for det løbende regnskabsår.
Pakkepriser :
- Lille pakke 902,- Mellempakke 2021, Fuldpakke 2708,- alle halvårligt
- Budget enstemmigt godkendt
7. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem
Tommy Harder
genvalgt
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Hansen
genvalgt
Bestyrelsesmedlem
Henrik Galthen
valgt
Bestyrelses suppleant
Bestyrelses suppleant

Jørn Ladegaard
ingen

valgt

8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. På valg er:
Revisor
Revisorsuppleant

Gert Salbæk
genvalgt
Thorbjørn Djurås genvalgt

10. Eventuelt.
- Gert S, havde spørgsmål til årsagen til nedbruddet nytårsaften,
- Henrik G havde spørgsmål til nedbrud ved Bernersvej/Fiskegårdsvej
- Poul G, havde spørgsmål til hvad opgraderingen går ud på, TH forklarede.
- Jørn L, havde spørgsmål til evt udvidelse af foreningen med flere medlemmer,
skal der være en strategi for hvordan man angriber evt. nye udstykninger, evt.
via kontakt med kommunen.
- Spørgsmål til vores kabler/lysleder
- Spørgsmål til hvor lang vores kontrakt med YouSee er
- Der er et kabel der er løst i masten, ved vandværket, vi følger op på rette
mobilantenne udbyder.
- Poul G foreslår at det bliver lavet sådan, at der bliver sat et kort ude i boksen,
som fordeler til hver husstand, så man ikke skal have et kort i hvert fjernsyn.

Yderlige oplysninger findes på foreningens hjemmeside www.gundsoemagle.net
Med venlig hilsen.
Gundsømagle Antenneforening.
Bilag: Bestyrelsens beretning, regnskab 2016, budget 2017
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Teknisk Ansvarlig:
Referent:

Christian Beck
Henrik Galthen
Jørgen Hansen
Tommy Harder
Morten Schalck

____________________
Formand: Christian Beck

_________________
Dirigent Per Jakobsen

