[ Det er os med de bedste radio- og TV- kanaler i området ]

26.2.2015

Generalforsamling 2015
På Ågård Kro d. 26. februar kl. 19.00.
Referat:
1

Valg af dirigent
Ole Prysse, blev valgt
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget i
henhold til vedtægterne.

2

Valg af stemmetællere
Mads E. Linneberg og Erling Balle, blev valgt.
30 stemmeberettigede var til stede.
Alle nedenfor nævnte afstemninger blev foretaget ved håndsoprækninger, så der
blev ikke behov for stemme optællinger.

3

Præsentation af bestyrelsen
Formand Svenn Vølker, præsenterede bestyrelsen og deres funktioner.

4

Årsberetning fra bestyrelsen 2014
Beretningen blev præsenteret af formanden og blev herefter stillet til debat.
4.1Torkil Møller Hvedevænget, hvad er priserne på de forskellige pakker. Mogens
Schmidt, det tager vi under pkt. 7 og Per Eksten fra YouSee kan også svare på
pakke prise m.v. efter generalforsamlingen.
4.2 Finn Madsen, er hele boligområdet i Ågård-Graven dækket med kabel. S.V.
Det meste af området er dækket og de steder hvor der ikke ligger kabler er hus
ejerne blevet spurgt om de ønsker tilslutning, men p.t. er der ingen interesseret.

5

Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2014
Kasserer Mogens Schmidt, fremlagde regnskabet for 2014.
Regnskabet blev godkendt.
5.1 Bestyrelsen arbejder p.t. på at sikre foreningens kontant indestående, så det er
sikkerhed for at foreningen ikke taber værdier ved evt. et bank ”krak”. Dette kan
gøres ved f.eks. flytning af dele af kapitalen til anden bank eller opkøb af
obligationer.

6

Orientering om budget 2015
Mogens Schmidt:
Orientering om budget for 2015.
Bestyrelsen påtænker at nedsætte kontingent beløbet ved oktober 2015
opkrævningen med ca. kr. 125,-. Dette vil kun ske hvis budget holder.
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6.1 Jørgen Rygaard: det er fornuftigt at se hvordan regnskabet forløber og så sidst
på året tage stilling og der er økonomi til en nedsættelse sidste kvartal, dette kan
bestyrelsen gøre fremadrettet.
6.2 Enkelte medlemmer ønsker at kontingentet, nedsættes permanent.
6.3 Jørgen Rygaard, det kan sænkes mere end 125 kr.
6.4 Torkild, fornuftigt at bestyrelsen vil have penge stående til evt. uforudsete
udgifter.
6.5 Mogens Schmidt. Foreningen skal også have kapital til evt. udvidelse af nettet
f.eks. ved ny udstykning.

7

Fastlæggelse af kontingent og gebyrer m.v. for 2015
7.1 Mogens Schmidt, orienterede om priser
Kontingent, årligt
kr. 1153.28 vedtaget uændret
Rykker gebyr
kr. 100,00 vedtaget uændret
Udmeldelses gebyr
kr. 720,00 vedtaget
Lille pakke:
Mellem pakke:
Stor pakke:

Kr. 650,04
Kr. 1265,67
Kr. 1562,06

4x årligt
4x årligt
4x årligt

6 Indkomne forslag: Ingen
7 Valg af bestyrelse:
Mogens Schmidt
Peter Gøttig
Valg af suppleanter:
Ole Prüsse
Freddy Houen
10

11

Genvalgt
Genvalgt

Genvalgt
Genvalgt

Valg af revisor:
Jytte Gøttig
Valg af suppleant:
Erling Balle

Genvalgt
Genvalgt

Eventuelt:
Formanden orienterede at bestyrelsen overvejer at fjerne tinglysningen på matriklen
hvor den gamle det gamle antenneanlæg lå, dette tages op på et bestyrelsesmøde.
Formanden takkede for god ro og orden
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Referent:

Peter Gøttig

________________________________

Dirigent:

Ole Prysse

________________________________

Formand:

Svenn Vølker

________________________________
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