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Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i
AntenneForeningen i Kolding, AFiK,
mandag den 1. oktober 2007
i auditoriet, KUC, Ågade 27.
Ekstraordinær generalforsamling kl. 19:00
Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Formanden Peter Madsen bød forsamlingen velkommen, og på forslag fra bestyrelsen blev Jørgen Lund valgt som dirigent.
Jørgen Lund konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne med mere end 8 dages varsel ved indrykning af annoncer i Budstikken
den 12. september samt i Kolding Ugeavis den 15. og den 19. september. Desuden var generalforsamlingen varslet på foreningens hjemmeside.
2. Vedtægtsændringer.
Henrik Nøhr fra bestyrelsen begrundede bestyrelsens forslag. I de eksisterende
vedtægter skal den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af januar
måned, hvilket gør det meget svært at få regnskabet færdigt rettidigt. Det er
derfor ønskeligt at rykke den ordinære generalforsamling til marts måned, hvilket gør en vedtægtsændring påkrævet.
Bestyrelsen har derudover benyttet lejligheden til en kritisk gennemgang af vedtægterne, hvorved der er fremkommet en række andre ændringsforslag, som
hovedsagligt er redaktionelle ændringer.
Ordet blev herefter givet frit til spørgsmål og kommentarer.

Et medlem ønskede at få oplyst, hvorfor bestyrelsen ønskede en tidsgrænse på 5
år i forbindelse med rentabiliteten af udvidelser.
Svaret hertil var, at der var tale om en præcisering af begrebet ”på kortere sigt”.
Paragraf

Nuværende formulering

§ 25, stk. 1 … udvidelsen på kortere
sigt er rentabel.

Forslag

Begrundelse

… udvidelsen på kortere sigt
(indtil 5 år) er rentabel.

Præcisering

Et medlem mente, at det med de nye forslag ville kunne tage op til to år at gennemføre vedtægtsændringer, og foreslog, at det i stedet for blev muligt, at 2/3
af de fremmødte medlemmer kunne vedtage en vedtægtsændring på den geneKontorets åbningstid er alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, fredag dog kun til kl. 15.00. Her
kan du få svar på alle spørgsmål vedr. dit medlemskab.
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ralforsamling, hvor forslaget blev stillet, såfremt det klart fremgik af dagsordenen, at der skulle behandles et forslag til vedtægtsændringer.
Paragraf
§ 26, stk. 3
(ny)

Nuværende Forslag
formulering

Begrundelse

Såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, kan
den endelige vedtagelse af
ændringsforslaget ske på
den efterfølgende ordinære
generalforsamling.

Vedtægtsændringer vil i praksis
altid kræve minimum to generalforsamlinger, og generalforsamlinger er dyre at afholde.
Paragraffen giver mulighed for
at mindre presserende vedtægtsændringer kan foreslås et
år på den ordinære generalforsamling og vedtages på den
næste ordinære generalforsamling året efter.

Inden bestyrelsen fik svaret på det pågældende spørgsmål, blev der fremsat ønske fra et medlem om, at alle punkter blev gennemgået fra en ende af.
Det blev besluttet at gennemgå punkterne en side af gangen.
Bestyrelsens sekretær, Henrik Nøhr, læste derefter alle punkter på forslagets side 2 op. Der var ingen bemærkninger til denne side.
Der opstod herefter en mindre diskussion om, hvorvidt generalforsamlingen skulle have punkterne læst op, skulle læse dem selv på overheaden eller skulle have
forberedt sig hjemmefra.
Det blev besluttet fortsat at gennemgå punkterne en side af gangen, men at generalforsamlingen selv skulle læse punkterne fra overheaden.

Et medlem ønskede oplyst, hvor ofte der skulle annonceres i lokalaviserne, da
medlemmet tidligere havde overset en indkaldelse til en ordinær generalforsamling.
Hertil blev svaret, at bestyrelsen hidtil havde og fortsat ville annoncere i Budstikken, i Kolding Ugeavis Onsdag og i Kolding Ugeavis Lørdag, hvilket måtte anses
for tilstrækkeligt.
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

Begrundelse

§ 10, stk. 2

… varsel i områdets lokalavis(er) …

… varsel i områdets lokalavis(er), på tekst-TV
og på hjemmesiden …

Alle informationskilder
bør benyttes

Et medlem mente, at det var forkert, at valg af ekstern revisor ikke længere
skulle være op til generalforsamlingen men i stedet skulle være op til bestyrelKontorets åbningstid er alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, fredag dog kun til kl. 15.00. Her
kan du få svar på alle spørgsmål vedr. dit medlemskab.
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sen. Generalforsamlingen burde have mulighed for at foretage valget, for at undgå kammerateri mellem bestyrelse og revisor.
Hertil blev svaret, at revisionsopgaven er i udbud, hvorefter bestyrelsen vurderer
pris og kvalitet i de indkomne bud. En generalforsamling vil ikke have et ligeså
kvalificeret beslutningsgrundlag.
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

Begrundelse

§ 10, stk. 5
pkt. 8

Valg af ekstern revisor

Udgår

Revisionsopgaven er i udbud og bestyrelsen vælger den bedste pris kvaliteten taget i betragtning.

Et medlem ønskede oplyst hvilken indkaldelse, der skulle ske med 8 dages varsel.
Hertil blev svaret, at det var indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling,
og at der i forslaget ikke blev ændret ved varslingsfristen.
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

Begrundelse

§ 11, stk. 1

Indkaldelse skal ske
med varsel på 8 dage
og den skal afholdes
senest …

Indkaldelse skal ske med varsel på 8 dage og den ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes senest …

En redaktionel
præcisering

Et medlem bemærkede, at et forslag var blevet skrevet i den forkerte kolonne.
Bestyrelsen lovede ikke at glemme punktet af den grund.
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

§ 13, stk. 1
(dette afsnit)
->
§ 13, stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen
fastsætter sin forretningsorden og træffer
de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed.

Begrundelse
Nyt afsnit,
redaktionel ændring

Et medlem ønskede at få oplyst, hvorfor bestyrelsen ville opgive muligheden for
at benytte inkasso.
Hertil blev svaret, at bestyrelsen ikke opgav muligheden for at anvende inkasso.
Muligheden var blot nævnt to gange i samme paragraf i de eksisterende vedtægter, hvilket var overflødigt.
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

Begrundelse

§ 17, stk. 1

Er medlemmet fraflyttet boligen
og gælden umulig at inddrive
ved almindelig rykkere, kan sagen overgives til inkasso.

slettes

Dette er allerede nævnt en
gang tidligere i samme paragraf

Kontorets åbningstid er alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, fredag dog kun til kl. 15.00. Her
kan du få svar på alle spørgsmål vedr. dit medlemskab.
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Et medlem ønskede uddybet, hvad der forstås ved godkendte kabler og slutmontering, og om dette betød, at medlemmerne selv skulle foretage gravearbejdet.
Hertil blev svaret at antenneforeningen leverer godkendte kabler og sørger for at
disse er monteret korrekt, men at medlemmet selv skal sørge for gravearbejde
og rørtræk.
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

Begrundelse

§ 19, stk. 2

Foreningens vedligeholdsforpligtigelse, består i levering af godkendte kabler
og slutmontering af disse.

Foreningen leverer
godkendte kabler og
slutmontering af disse.

Vedligehold og levering er to forskellige
begreber.

Et medlem ønskede, at bestyrelsens forslag om at præcisere, at rentabilitet af
udvidelser på kortere sigt skulle forstås som rentabilitet indenfor 5 år, blev fjernet, og at også formuleringen ”på kortere sigt” blev fjernet, idet rentabilitet var
rentabilitet uanset tidshorisonten.
Hertil blev svaret, at bestyrelsen havde ønsket at præcisere den noget uklare
formulering ”på kortere sigt”, og at der var tale om en beskyttelse af medlemmernes midler.
Et medlem mente, at medlemmerne havde valgt en bestyrelse, som de havde tillid til også omkring investeringer i udvidelser, og at medlemmerne jo blot kunne
vælge en anden bestyrelse, hvis den siddende bestyrelse ikke levede op til tilliden.
Et andet medlem påpegede, at der med modforslaget ikke længere var nogen
frist for hvornår, en evt. udvidelse skulle vise sig at være rentabel.
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

Begrundelse

§ 25, stk. 1

… udvidelsen på kortere
sigt er rentabel.

… udvidelsen på kortere sigt
(indtil 5 år) er rentabel.

Præcisering

Det blev vedtaget at lade bestyrelsens formulering udgå og i stedet indsætte formuleringen i modforslaget:
Paragraf

Nuværende formulering

Forslag

§ 25, stk. 1

… udvidelsen på kortere
sigt er rentabel.

… udvidelsen er rentabel.

Begrundelse

Et medlem ønskede proceduren for vedtægtsændringer ændret.
Ifølge de eksisterende vedtægter skal 2/3 af foreningens medlemmer stemme for
et ændringsforslag for at det kan vedtages. Er der ikke fremmødt 2/3 af medlemmerne skal der indkaldes til en ny generalforsamling hvor ændringsforslaget
kan vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Medlemmet ønskede en procedure hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer kunne
vedtage et ændringsforslag på den generalforsamling hvor forslaget blev stillet
såfremt det klart fremgik af dagsordenen at der skulle behandles et punkt med
Kontorets åbningstid er alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, fredag dog kun til kl. 15.00. Her
kan du få svar på alle spørgsmål vedr. dit medlemskab.
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vedtægtsændringer. Forslaget blev begrundet med at der kunne opstå situationer hvor det var nødvendigt med en hurtig vedtagelse af vedtægtsændringer.
Hertil blev svaret at der med de eksisterende vedtægter allerede var mulighed
for en hurtig beslutningsproces jf. afstemningen om det aktuelle forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag gav blot mulighed for at mindre betydende
vedtægtsændringer kunne vedtages på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger uden indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.
Paragraf
§ 26, stk. 3
(ny)

Nuværende Forslag
formulering
Såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor,
kan den endelige vedtagelse af ændringsforslaget
ske på den efterfølgende
ordinære generalforsamling.

Begrundelse
Vedtægtsændringer vil i praksis
altid kræve minimum to generalforsamlinger, og generalforsamlinger er dyre at afholde.
Paragraffen giver mulighed for at
mindre presserende vedtægtsændringer kan foreslås et år på
den ordinære generalforsamling
og vedtages på den næste ordinære generalforsamling året efter.

Et medlem mente, at der eksisterede regler for foreningsdrift, hvori proceduren
for vedtægtsændringer var fastlagt.
Hertil blev svaret, at det gør der ikke. Det er den enkelte forening, der suverænt
fastlægger proceduren.
Modforslaget blev sat til afstemning. 7 stemte for modforslaget og 18 stemte
imod modforslaget. Dermed blev bestyrelsens formulering fastholdt.

Der var herefter ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens
forslag om ændring af vedtægterne.
Bestyrelsens forslag blev sendt til afstemning med en enkelt ændring af forslaget
vedr. § 25, stk. 1.
26 stemte for vedtægtsændringerne, ingen stemte imod vedtægtsændringerne
og der var ingen blanke stemmer.
Dirigenten, Jørgen Lund, konstaterede herefter, at de 26 fremmødte ikke udgjorde 2/3 af foreningens medlemmer, og at vedtagelsen af vedtægtsændringerne
derfor ikke opfyldte betingelsen for vedtagelse. Forslaget om ændring af vedtægterne skulle derfor behandles på en ny generalforsamling.
Formanden, Peter Madsen, takkede dirigenten og de fremmødte og gjorde opmærksom på, at der var en ny ekstraordinær generalforsamling kl. 20:00.

Kontorets åbningstid er alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, fredag dog kun til kl. 15.00. Her
kan du få svar på alle spørgsmål vedr. dit medlemskab.
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Ekstraordinær generalforsamling kl. 20:00
Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Formanden Peter Madsen bød forsamlingen velkommen, og på forslag fra bestyrelsen blev Jørgen Lund valgt som dirigent.
Jørgen Lund konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne med mere end 8 dages varsel.
2. Vedtægtsændringer.
Dirigenten, Jørgen Lund, konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og at vedtægtsændringerne kunne vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.
Hvis ændringsforslaget blev vedtaget, ville det have virkning fra vedtagelsesøjeblikket.
Bestyrelsens forslag blev sendt til afstemning med den tidligere vedtagne ændring af forslaget vedr. § 25, stk. 1.
26 stemte for vedtægtsændringerne, ingen stemte imod vedtægtsændringerne
og der var ingen blanke stemmer.
Vedtægtsændringerne var dermed vedtaget med ikrafttræden fra 1. oktober
2007
Formanden, Peter Madsen, takkede dirigenten og de fremmødte.

Kolding, den 3. oktober 2007

Jørgen Lund
Dirigent

Henrik Nøhr
Sekretær

Vibeke Futtrup
Referent

Kontorets åbningstid er alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, fredag dog kun til kl. 15.00. Her
kan du få svar på alle spørgsmål vedr. dit medlemskab.

