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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 

 Programafgiftsramme 

 Tilslutningsafgift 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret 

10. Eventuelt 

 

Der var 45 tilstede samt 3 fuldmagter dvs. i alt 48 stemmeberettigede. 

 

 

1. Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen, der takkede for valget. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt ved opslag på hjemmeside og info-kanal 

samt annoncering i lokale aviser, og derfor lovlig og beslutningsdygtig. 
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2. Vedtagelse af forretningsorden 

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 Ole Gerdt Andersen. 

 

Herefter blev der stillet spørgsmål: 

 

Peter Baadsgaard: Hvad er Paramount for en kanal? 

Vil hellere have haft TV2 Sport, da den kun er 4kr dyrere.  

Ole Gerdt Andersen: Kanalen er med i samlet tilbud fra Stofa, og kan derfor ikke skiftes ud. 

 

Arne Bloch: Hvad med Bredbånd Nord i forhold til GVD? Er det noget GVD skal være bange for?  

Ole Gerdt Andersen: Umiddelbart er der ingen grund til bekymring, men vi er opmærksomme, og kigger fremad. 

 

Flemming Hansen: Savner nyhedsbreve fra GVD 

 

Kaj Hjermitslev: Er behovet for Docsis 3.1 der nu? 

Ole Gerdt Andersen: Vi har Docsis 3.1 under luppen og holder øje med behovet, men det er der ikke nu. 

 

Kronborg Berth: Det virker noget amatøragtigt at læse en beretning op, som vi selv kan læse hjemmefra. Kan I 

ikke udsende beretning inden generalforsamling, så kan det også være at der dukker flere op.  

 

Kaj Hjermitslev: Udsend beretningen, og giv en mundtlig beretning på generalforsamlingen. 

 

Einar Johansen: Hvad er medlemstallet i dag?  

Ole Gerdt Andersen: Det er omkring 6000 medlemmer  

 

Herefter konstaterede dirigenten, at debatten var udtømt og at beretning var taget til efterretning. 

 

4. Aflæggelse af regnskab 

Statsautoriseret revisor Georg Aaen aflagde regnskab, og der blev stillet spørgsmål. 
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Claus Kristensen: Husleje på 171. 000 kr. Det er meget.  

Georg Aaen: Det omfatter også forbrugsudgifter.  

 

Regnskab blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

5. Fastsættelse af: 

a. Kontingent og tilslutningsafgift 

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 468 kr. inkl. moms årligt og tilslutningsafgift 0,00 kr. for 2019. 

Det vedtoges enstemmigt. 

 

b. Programafgift 

Ole Agergaard, Stofa: Fortalte om hvordan programsammensætningen hænger sammen, og om udviklingen på 

tv markedet. 

Stofa ønsker at flere bruger de digitale tjenester som følger med abonnementet.  

Noget som folk i forvejen betaler for.  

 

Ole Gerdt Andersen gennemgik herefter forslag 2A og 2B og oplyste, at bestyrelsen indstiller at forslag 2A 

vedtages. 

Det vedtoges enstemmigt. 

 

6. Indkomne forslag 

Debatoplæg fra Birthe Markmann blev gennemgået. Forslagsstilleren var ikke tilstede. 

Ole Gerth Andersen: Vi bevarer radiokanaler så længe vi ikke har Docsis 3.1, og vi er selvfølgelig opmærksomme 

på at der er en målgruppe, som stadigvæk har behovet.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: 

1. Ole Gerth Andersen  

2. Lars Møller Andersen  

3. Birgitte Hvid Horneman 

4. Jan Laustsen 

Alle blev genvalgt for 2 år. 
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8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

På valg var: 

1. Kresten Larsen (1. suppleant) 

2. Daniel Nedergaard Olsen (2. suppleant) 

Begge blev genvalgt for 1 år.  

 

9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret 

Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 

Det vedtoges enstemmigt. 

 

10.Eventuelt 

Einar Johansen: Jeg bor i lejebolig, og bliver hver måned afkrævet 57kr til GVD. Hvad er det for et beløb? 

Bestyrelsen: Vil undersøge det nærmere, men mener at beløbet er opstået da boligforeningen blev tilsluttet 

GVD. Beløbet skulle blive kompenseret på regningen. 

 

Kronborg Berth: Det har været en dårlig oplevelse at komme til en GVD generalforsamling. Savner borde at 

lægge sine papirer på.  

Leif Poulsen: Skalborghallen har et lille lokale, som kunne bruges i stedet for den store hal. 

Ole Gerth Andersen: Det har været en anderledes oplevelse at afholde generalforsamlingen her, og det er ikke 

det vi blev lovet. Til næste år bliver det bedre. 

 

Jørn Nørregaard: Har problemer med tv-kanaler.  

John Kronborg: Kontakt GVD´s kontor. De kan hjælpe.  

 

Der blev desuden ytret et ønske om, at der til generalforsamlingen også bliver mulighed for et glas vin. 

 

Tommy Olesen konstaterede at dagsorden var udtømt og takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

Ole Gerth Andersen takkede alle for et godt fremmøde. 

 

Som dirigent 

 

-------------------------------------- 
Tommy Olesen, advokat 


