25. november 2018

Referat Generalforsamling i
Gug-Visse-Dall Antenneforening
Skalborghallen den 25. november 2019 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

•

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 53 tilstede samt 7 fuldmagter dvs. i alt 60 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen, der takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt ved opslag på
antenneforeningens hjemmeside og info-kanal samt annoncering i lokale aviser, og derfor lovlig og
beslutningsdygtig.

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.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Aflæggelse af regnskab
Statsautoriseret revisor Georg Aaen forelagde antenneforeningens regnskab for 2018/19.
Regnskab blev herefter enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

5. Fastsættelse af:
a. Kontingent og tilslutningsafgift
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 468 kr. inkl. moms årligt og tilslutningsafgift 0,00 kr. for 2020.
Det vedtoges enstemmigt.

b. Programafgift
Inge Sørensen: Gennemgik herefter forslag 2A og 2B og oplyste, at bestyrelsen indstiller at forslag 2A
vedtages.
Det vedtoges enstemmigt.

6. Indkomne forslag
a. Forslag om udvidelse af mandat til forhandling af ny samarbejdsaftale.
Ole Gerth Andersen: Gennemgik forslaget og herefter blev der stillet spørgsmål.

Ejnar Johansen: Har bestyrelsen andre at forhandle med?
Ole Gerdt Andersen: Ja, vi har haft møder med YouSee og Kabel+

Ejnar Johansen: Opgradering af antenneanlæg. Hvad får GVD ud af det?
Ole Gerdt Andersen: Højere hastighed, og større sikkerhed.

Ukendt: Kan Kabel+ have interesse i at komme til Jylland?
Ole Gerth Andersen: Ja, interessen er der.
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Ukendt: Hvad er prisen på en opgradering ca.?
Ole Gerdt Andersen: Ca. 20 millioner +

Kaj Hjermitslev for en kommentar: Der er kun at stemme ”Ja”, for det stiller foreningen bedre.

Ukendt: Kommer Boxer til at arbejde sammen med Stofa?
Ole Gerdt Andersen: Stofa ejer Boxer

Anonym: Giver vi bestyrelsen mandat til at bruge 20 millioner?
Ole Gerdt Andersen: Bestyrelsen fik for 2 år siden generalforsamlingens mandat til at gennemføre en
opgradering af antenneanlægget.

Herefter blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

b. Forslag om vedtægtsændringer
John Kronborg: Gennemgik forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen og herefter blev der stillet spørgsmål

Anonym: Hvad er prokura?
Advokat Tommy Olesen: Prokura kan sammenlignes med en fuldmagt til at disponere på foreningens vegne i
alle forhold, der vedrører den normale daglige drift.

Anonym: Hvad kan man bruge prokura til?
Advokat Tommy Olesen: En prokura omfatter alle forhold, der vedrører den normale daglige drift, men der vil
normalt været fastsat visse begrænsninger i adgangen til at disponere.

Anonym: Pkt. G, omfatter det pakkepriser?
John Kronborg: Ja til bestyrelsen forhandler de bedste pakkepriser hjem.

Anonym kommentar: Hvis alle sportskanalerne kommer i grundpakken, så ryger bestyrelsen ”sagt med et smil”
Inge Sørensen: Var det ikke Pia Kjærsgaard som kaldte dem miljøtosser. Jeg bliver bare nødt til at sige at alle
sportstosser ikke bestemmer. Grundpakken er vores base, så den er vigtig.

Herefter blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
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Advokat Tommy Olesen orienterede om, at antallet at tilstedeværende medlemmer ikke opfylder vedtægternes
krav om kvalificeret 2/3’ majoritet, derfor kan forslaget først træde i kraft, hvis det endelig vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling.

John Kronborg: Vi har allerede nu fundet en dato for den ekstraordinære generalforsamling, og det er mandag
d. 9. december kl. 19.00. Indkaldelse vil ske iht. vedtægterne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
1. John Kronborg
2. Inge Sørensen
3. Lars Rosenville
Alle blev genvalgt for 2 år.

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
Anonym: Prisen på pakkerne. Fik mail fra Stofa om at de skulle stige
Ole Gerdt Andersen: Vi har vores repræsentant fra Stofa ”Susanne” med i dag. Hun vil svare på spørgsmål.

Anonym: Hvorfor ændres internet hastigheder og pris?
Susanne: Hastighed og pris ændres, for at de skal køre synkront. De skæve hastigheder ændres, og dem som har
en 25/10 forbindelse får tilbudt en 30/30, men man kan få en 15/15 forbindelse. Selvom den ikke står nogen
steder. Det koster ikke at ændre hastighed indtil d. 15. december.
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Anonym: Den mail er jo en varsling, og der er ingen oplysning om et alternativ.
Susanne: 15/15 er en god hastighed.

Anonym: Det er fuldstændigt umuligt at ringe til kontoret.
Ole Gerth Andersen: Åbningstider på kontoret findes på hjemmesiden. Man kan også altid sende en mail, og så
får man svar.

Lars Rosenville: Man kan også maile direkte til bestyrelsen på bestyrelsen@gvd.dk.

Advokat 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
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