Referat af Generalforsamlingen den 30.marts 2015
84 fremmødte medlemmer (76 stemmeberettigede) heraf samtlige 5 bestyrelsesmedlemmer. Stofa
var repræsenteret ved Tom Andersen, Jørgen Rye og Mogens Isaksen.
1 Valg af dirigent
Martin Danielsen vælges enstemmigt.
2 Formandens beretning.
Lars Leerberg Jeppesen beretter indgående om årets gang i Langeskov Antennelaug, og om
fremtiden herunder kommende investeringer. I beretningen bliver det indgående beskrevet,
hvordan bestyrelsen og formanden er blevet angrebet gennem den seneste tid af især personer
tilknyttet facebookgruppen ”Fibernet til Langeskov”.
Efterfølgende er der en del spørgsmål og reaktioner på den følelsesladede beretning. Især
deltagerne fra facebookgruppen ”Fibernet til Langeskov” spørger til internettet, og de er
samtidig ligeglade med den chikane formanden har berettet om. Dirigenten beder spørgerne vente
til punkt 4, idet de fleste spørgsmål drejer sig om ting, som vedrører de stillede forslag.
3 Regnskab.
Linda Bjerrum fremlægger 2014-regnskabet samt budget for 2015.
Torben Kildemoes spørger om det brugte beløb på opgraderingen er lovlig ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen svarer, at det er den ifølge § 10.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
4 Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingentet foreslås til kr. 500,-.
Kontingentet vedtages enstemmigt.
Forslag 1: Bestyrelsen skal undersøge mulighederne for at give medlemmerne billigere tv
og internet, herunder billigere tv og internet fra Glentevejens Antennelaug.
Forslaget trækkes af forslagsstilleren

Forslag 2: Forslaget ændres til: Næste års budget godkendes af generalforsamlingen.
Forslaget vedtages med 51 ja stemmer.
Ved generalforsamlingen 2016 fremlægges budgettet for indeværende driftsår. Bestyrelsen tager
det med som en vedtægtsændring ved generalforsamlingen 2016, så vi får det med i §4 under
dagsordenens punkt 4, som så får følgende ordlyd:
Evt. indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent samt budgettet for indeværende
driftsår.

Forslag 3: Gruppen ”Fiber til Langeskov” foreslår, at der nedsættes et udvalg i Langeskov
Antennelaug-regi, som skal vurdere mulighederne for fiber i Langeskov Antennelaugs
nuværende netværksområde. Udvalgets medlemmer skal være 3 fra gruppen ”Fiber til
Langeskov”, tre fra Langeskov Antennelaugs bestyrelse samt øvrige interesserede
medlemmer fra Langeskov Antennelaug (max.3).
Samt vi ønsker afstemning om spørgsmålet: Fiber i stedet for coax-kabler
Forslaget nedstemmes med 19 stemmer for.
Der er stor debat omkring samtlige forslag. Formanden viser bl.a. en grundig prissammenligning
i forhold til andre antenneforeninger og andre leverandører.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lars Leerberg Jeppesen genvælges enstemmigt.
John Kristensen genvælges enstemmigt.
Benny Kragh Larsen genvælges enstemmigt
6 Valg af bestyrelsessuppleanter.
Martin Danielsen genvælges enstemmigt.
Bruno Nielsen genvælges enstemmigt.

7 Valg af revisorer.
Jan Pedersen genvælges enstemmigt.
Knud Dyssemark nyvælges

8 Valg af revisorsuppleanter.
Gunnar Jørgensen genvælges enstemmigt.
Kaj Nielsen nyvælges
9 Eventuelt.
De tilstedeværende Stofa-folk svarer på spørgsmål angående anlægget. De forklarer ligeledes
bestyrelsens og Stofas tanker om fremtiden, og især spørgsmålet fiber contra coax bliver
grundigt belyst. Der svares efterhånden også på spørgsmål på adresseniveau.

