REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 16. marts 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Trædballe – Uhrhøj Antenneforening på
DOMUS i Vejle.

DAGSORDEN, der var offentliggjort i Ugeavisen udgivet den 2/3 2016

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år 2015 v/formand Lars Kristensen.
3. Regnskabsaflæggelse for 2015
4. Indkomne forslag
5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2016)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter (2 – for 1 år)
På valg:


Jan D. Hansen



Klaus Lykkebo



Ole Agerskov

Suppleanter på valg:


Lars Blæhr

7. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år).
På valg:


Ulrik Ljungqvist

Suppleanter på valg:


Per Gad Rasmussen

8. Eventuelt.

Der var til generalforsamlingen mødt 43 stemmeberettigede op ud af foreningens godt 1.600 medlemmer.

Ad 1.
Til dirigent valgtes Lars Mortensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i
overensstemmelse med vedtægterne.
Ad 2.
Bestyrelsesformand Lars Kristensen aflagde beretning for funktionsåret 2015. Beretningen kan findes på
foreningens hjemmeside under punktet ’Dokumenter’.
Der var lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen. Ingen gjorde det.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad 3.
Lars Kristensen gennemgik årsregnskabet for 2015, som viser et underskud på kr. 350.963. Foreningen har
nu en egenkapital på kr. 2.653.728.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 4.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 5.
Budget for 2016 blev gennemgået af formand Lars Kristensen – ingen spørgsmål til budgettet, hvorfor det
blev godkendt med akklamation.
Ad 6.
Bestyrelsesmedlemmerne Jan D. Hansen, Klaus Lykkebo og Ole Agerskov var på valg og var villige til
genvalg.
Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor de alle blev genvalgt med akklamation.
Som suppleant stillede John Lind op. Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor han blev valgt.
Ad 7.
Revisor Ulrik Ljungqvist var på valg. Da han er flyttet fra området indtrådte revisorsuppleant Per Gad
Rasmussen i stedet, og er nu på valg. Per Gad Rasmussen var villig til genvalg. Ingen andre ønskede
opstilling, hvorfor han blev genvalgt med akklamation.

Til posten som revisorsuppleant stillede Lars Mortensen op. Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor han
blev valgt med akklamation.
Ad 8.
Intet at berette – ingen bemærkninger og ingen spørgsmål.

Udenfor dagsorden – Ole Madsen, YouSee, præsenterede 2016 nyheder, herunder ’Frit valg’. Kanalpriserne
for ’Frit valg’ forventes at ligge i intervallet fra ca. 20 kr. til 90 kr. pr. måned. Det kan hurtigt blive dyrere at
købe 3‐4 enkelt‐kanaler end den Grundpakke med 25 kanaler, som foreningen tilbyder til pt. 143 kr. pr.
måned.
Desuden blev vist en lille video af ca. 8 min. Varighed fra etableringen af de første dele af foreningens
antennenet i 1969, og opstillingen af antennemasten på Uhrhøj i 1970. Videoen er leveret af Ole Buch, der
var initiativtager til oprettelsen af foreningen i efteråret 1968. Foreningens oprindelige navn var Trædballe
Antennelaug.

