
M0LHOLM ANTENNELAUG 
Telefon 70 20 47 04 E-mail: info@molholmantennelaug.dk 

Referat fra generalforsamling i M0Iholm Antennelaug 

M0dedato og tid: Mandag, den 26.02.2018- Kl. 19.00 

Sted Vejle Golf Club, Ibcekvej 46, 7100 Vejle 

Dagsorden Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetcellere. 
2. Bestyrelsens beretning om det forl(l)bne ar til godkendelse. 
3. Aflceggelse af regnskab for det forl(l)bne til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Behandling af budget og fastscettelse af bidrag(kontingent) for 

det indevcerende regnskabsar. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Pa valg er Erik Ankjcer, S(l)ren Christensen og Karsten Ransby 
Nielsen (aile villige til genvalg). 

7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af kritisk revisor. 
9. Eventuelt 

Punkt lndhold 

01 
lis Daugaard valgt som dirigent. 

• Konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

• Dagsordenen blev godkendt. 

F01gende stemmetcellere blev valgt: 

• Oluf S0gaard Andersen 

• Sven Ottesen 

02 
Formand Lars Olesen aflagde beretning for arets forl!i}b. 

• Enkelte sp!i}rgsmal til udbygning og medlemstal 

Beretningen blev efterf0lgende godkendt. 



M0LHOLM ANTENNELAUG 
Telefon 70 20 47 04 E-mail : info@molholmantennelaug.dk 

03 
Kasserer Erik Ankjcer gennemgik regnskabet. 

• lngen sp¢rgsmal! 

Regnskabet blev efterf¢1gende godkendt. 

04 
lndkomne forslag: 

• Forslag til vedtcegtscendringer: 

Forslag 1- §2 Kontraktperioden fra 6 til 8 ar. 

• Kommentarer om: Evt. salg af anlceg- besparelse pa drift- pris- formal? 

Forslaget blev vedtaget med handsoprcekning: For: 31, I mod: 4 og Blanke: 1 

Forslag 2- §7 Pr<Ecisering i forhold til praksis. 

• lngen sp¢rgsmal- forslaget vedtaget! 

Forslag 3 -§10 Pr<Ecisering samt forslag om valg af 1. og 2. suppleant. 

• lngen sp¢rgsmal- forslaget vedtaget! 

Forslag 4- §13 Tilpasning satremt forslag 3 vedtages. 

• lngen sp¢rgsmal- forslaget vedtaget! 

Herefter var der en bred debat om det at indkalde til ekstraordin<Er 
generalforsamling i fori<Engelse af den ordin<Ere generalforsamling. 
Fra 2 advokater blev det pointeret at det ikke er lovligt at indkalde til to 
generalforsamlinger sam me dag i sa dan en situation. Citat: "Deter omgaelse af 
kravet om en trenkepause. Dette er fast antaget, og jremgar af den forenings-
retlige litteratur og om afholdelse af generalforsamling." 

Herefter bad bestyrelses om 5 minutters tcenkepause! 

Generalforsamlingen blev genoptaget med f¢1gende enstemmige udmelding: 

Der indkaldes til ekstraordin<Er generalforsamling snarest! 
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Sekretcer Karsten Ransby Nielsen gennemgik budgettet herunder bid rag (Kontingent for 
2018). 

• Der var sp0rgsmal til Bred band -only og lnternet-indtcegternes indflydelse 
pa pakkepriser? 

Budgettet/bidrag (kontingent) godkendt. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmerne: 

- Erik Ankjcer 
- S{l)ren Christensen 
- Karsten Ransby Nielsen 

• lkke andre kandidater- sa aile blev genvalgt! 

Valg af suppleanter: 
Genvalg af: Knud H0jgaard. 
Genvalg af: Preben Bisgaard. 

Efterf01gende blev det godkendt at det overlades t il bestyrelsen finde ud af hvem der skal 
vcere 1.- og 2. suppleant. 

Genvalg til Mogens Toft som kritisk revisor. (2 ar). 

Eventuelt: 

• Dejligt det ser ud til at vi far et super godt anlceg, ikke mindst til gavn for 
vores b0rn og b0rneb0rn. 

• Reklame for Vcerkt{l)jskassen. 
• Et sp{l)rgsmal om hvordan man finder Arkiv! 

Formanden takkede sluttelig for fremm{l)det og en scerlig tak til dirigenten! 

Generalforsamling sluttede kl. 21.10! 
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For referat 

Dirigent,Lis Dau aard: 
; I 
J 


