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 Referat 

Generalforsamling 

i 

Gug-Visse-Dall Antenneforening 

 

Agri Nord Arena den 27. november 2017 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 43 tilstede samt 3 fuldmagter dvs. i alt 46 stemmeberettigede. 

 

 
 

1. Valg af dirigent 

- Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen 

- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt ved 

o opslag på hjemmeside 24. oktober 2017 

o annoncering i lokale aviser den 23.-25. oktober 2017 

o opslag på infokanal 

 

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. 

 
- Kaj Hjermitslev: Posten forsikringer, Hvad dækker den?  

 

- John Kronborg Larsen: Posten forsikringer dækker bl.a. ejendom, anlæg, personale og bestyrelse.  

- Regnskab blev herefter enstemmigt godkendt. 

 
5. Fastsættelse af: 

- Kontingent og tilslutningsafgift: 

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

2018. 

- 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 

- Forslag om udbygning af antenneanlæg til Docssis 3.1  

John Kronborg Larsen gennemgik forslag  

- Erik Glyksborg: Spørgsmål, Forstod ikke hvad det drejede sig om og hvorfor det skal laves.  

John Kronborg Larsen: Fremadrettet kan vi på coax tilbyde de samme hastigheder, som de store 

selskaber gør på fiber.  

- Forslaget blev vedtaget. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- På valg var: 

 

1. John Kronborg Larsen 

 

2. Inge Sørensen 

 

3. Lars Rosenville 

 

 

- Alle blev genvalgt 

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

- -Valgt til suppleant for en 1-årig periode: 

- 1. Kresten Larsen (1. supl.) 

- 2. Daniel Nedergaard Olsen (2. supl.) 

 

- Begge blev genvalgt.  

 

 



 9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret 
 

- Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 

- Det vedtoges enstemmigt. 

 

10. Eventuelt 

 

- Tommy Olesen takkede for god ro og orden 

 

-  Inge Sørensen takkede alle for et godt fremmøde 

 

-  John Kronborg Larsen takkede alle for den store tillid som medlemmerne har til bestyrelsen, og 

ønskede alle en god jul. 

 

 

 

Som dirigent: 

 

 

---------------------------------- 

Tommy Olesen


