
28. november 2016 

 

Generalforsamling 

 i 

Gug-Visse-Dall Antenneforening   

Agri Nord Arena den 28. november 2016 kl. 19.00 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Vedtagelse af forretningsordenen  

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

4. aflæggelse af regnskab 

5. Fastsættelse af:  

 Kontingent 

 Programafgift 

 Tilslutningsafgift  

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg af bestyrelsessuppleanter  

9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret  

10. Eventuelt   

Der var 62 tilstede samt 7 fuldmagter dvs. i alt 69 stemmeberettigede. 

1. Valg af dirigent 

- Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen 

- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt ved 

o opslag på hjemmeside 24. oktober 2016 

o annoncering i lokale aviser den 24.-26. oktober 2016  

o opslag på infokanal få dage efter fristen 

- Selvom indkaldelsen ikke opfylder kravene i vedtægternes § 9 fsva. opslag på infokanalen, så er 

overskridelsen bagatelagtig, og det er dirigentens opfattelse, at det er forsvarligt at gennemføre 

generalforsamlingen. 

- Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed og 

beslutningsdygtighed.  

 

2. Vedtagelse af forretningsordenen  

- Forretningsordningen blev godkendt uden bemærkninger. 

- Dagsorden blev gennemgået og godkendt. 

 



3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

- Bestyrelsens beretning blev læst op af formand John Kronborg Larsen og blev godkendt uden 

debat.  

 

4. Aflæggelse af regnskab 

- Statsautoriseret revisor Georg Aaen aflagde regnskab, og der blev stillet spørgsmål.   

 

- Kronborg Bager: Hvor meget har Stofa betalt for at få retten til GVD?  

John Kronborg Larsen: Stofa har indgået en 5 årig lejeaftale med GVD, og vi kan ikke uddybe det 

yderligere end de beløb som fremgår af regnskabet på grund af en fortrolighedsklausul i 

kontrakten.  

Dirigenten bekræfter at der er aftalt en sædvanlig fortrolighedsklausul i kontrakten, som afskærer 

bestyrelsen fra at videregive fortrolige oplysninger.  

 

- Per Christoffersen: Stofa har lejet vores kabler i 5 år, og har GVD stadig retten til kablerne? 

John Kronborg Larsen: GVD har det fulde ejerskab til kabler og netværk. 

 

- Regnskab blev enstemmigt godkendt.  

 

5. Fastsættelse af:  

- Kontingent og tilslutningsafgift:  

- Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 468 kr. inkl. moms årligt og tilslutningsafgift 0,00 kr. for 

2017. 

- Det vedtoges enstemmigt 

 

- Programafgift: 

- Inge Sørensen gennemgik forslag 2A og 2B og oplyste, at bestyrelsen indstiller at forslag 2A 

vedtages. 

- Det vedtoges enstemmigt  

 

6. Indkomne forslag 

- Der var ikke indkommet nogle forslag  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

- På valg var: 

1. Birgitte Hvid Hornemann 

2. Lars Møller Andersen 

3.  Jan Laustsen 

4.  Ole Gerdt Andersen 

- Alle modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater for en 2-årig periode. 



 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter  

- Valgt til suppleant for en 1-årig periode: 
 

1. Kresten Larsen (1. supl.) 
 

2. Daniel Nedergaard Olsen (2. supl.) 

 

9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret  

- Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 

- Det vedtoges enstemmigt. 

 

10. Eventuelt   

- Peter Baadsgaard Bruun: Spørgsmål til frit valgs kanaler og forslag 2. 

 

- John Kronborg Larsen gennemgik forslag 2 og fortalte om priser på bokse. 

 

- Ole Petersen: Spørgsmål til programkort: 

 

- John Kronborg Larsen: Fortalte om priser på programkort.  

 

- Frank Andersen: Flimmer på sportskanaler på Bævervej i Svenstrup.  

 

- John Kronborg Larsen: Fortalte om problemer på 4G netværket med indstråling. Der blev anbefalet 

at kontakte GVD og få et service tjek, hvis der opleves problemer med flimmer.  

 

- Kronborg Bertelsen: Fortalte om flimmer på sportskanaler, og om en dårlig oplevelse med 

indlevering af et tv ved en reparatør. 

 

- Jens Andersen: Fortalte om priser på priser på kort, og leje af boks pr. måned.  

 

- Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var udtømt og at generalforsamlingen var slut. 

 

- Herefter takkede John Kronborg Larsen for fremmødet og ønskede alle en god jul.  

 

Som dirigent 

 

Tommy Olesen 

Ref// LMA 


