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Strandhuse Antenneforening 

 
Referat Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00 

 
Den Ekstraordinære Generalforsamling blev afholdt i Lyshøjskolens festsal i kælderen. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Forslag til vedtægtsændring. 

3. Eventuelt. 

 

 

Ad. pkt. 1  

Bestyrelsesformand Finn Mortensen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling i 

Strandhuse Antenneforening. 
Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Søren Ipsen som dirigent. Han blev valgt med 

applaus. 

Formanden konstaterede, at der udover bestyrelsen var mødt 6 medlemmer frem, heraf var 4 

stemmeberettigede. Ingen stemmer ved fuldmagt. 
 

Dirigenten berettede, at der på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2017 var 

forslag om vedtægtsændring. Denne var til afstemning, men kunne ikke godkendes, da dette 

ville kræve tiltrædelse af 2/3 af alle medlemmer, derfor indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsamling.  

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt korrekt i 

henhold til vedtægterne. Vedtægterne siger, at den skal afholdes inden for 21 hverdage efter 

den ordinære generalforsamling.  

Dirigenten erklærede hermed den ekstraordinære generalforsamling lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig.  

 

Ad. pkt. 2 

Dirigenten læste fra indkaldelsen forslaget til vedtægtsændringen op: 
 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 9 stk. 2: 

 

Ændres fra: 
     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages  

     varsel, skriftligt til hvert medlem af foreningen, med angivelse af 

     dagsorden, samt tid og sted for generalforsamlingen. 

 

Ændres til: 
      Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages     

      varsel, ved offentliggørelse på antenneforeningens hjemmeside og  

      ved annoncering i en lokal husstandsomdelt ugeavis, med angivelse 

      af dagsorden, samt tid og sted for generalforsamlingen. 
 

Indholdet i selve ændringsforslaget er, at vi gerne vil undgå at skulle sende brev ud til alle. 

Dette skyldes dels Post Nords udleveringspolitik, en besværlig arbejdsgang samt prisen. Det vi 

foreslår med dette ændringsforslag, er at vi benytter os af at annoncere på dels vores egen 
hjemmeside og supplere det med en annonce i en lokal husstandsomdelt ugeavis. Vi læner os 

lidt op af, at det gør andre foreninger også, så det er en kendt praksis, som vi gerne vil 

benytte fremadrettet. 

Det er det forslag vi fremlægger. 
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Formanden kunne bidrage med, at hvis vi ikke ændrer denne vedtægt, har vi aldrig mulighed 

for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, idet Post Nord kræver, at materialet 

skal indleveres mindst 3 uger før postomdeling, og dermed kan vi ikke overholde reglerne. 

 

Kommentarer fra salen: 
 

 Ønske: Sæt en ordentlig annonce i, og ikke en lille en som man nemt overser. Det vil 

bestyrelsen helt sikkert. 

 Sende en e-mail ud til medlemmerne. Ikke så nemt, da mange skifter mailadresser. 
 Måske kunne der oprettes en Facebook-side, der kan man modtage notifikationer.  Ikke 

den store opbakning til. 

 Kommunikation foregår i dag via internet. Mulighed: på hjemmesiden lave det så man 

kunne tilmelde sig et nyhedsbrev - hvor hjemmesiden fremsender en e-mail, når der er 
noget nyt. Dermed er det medlemmerne selv, der skal holde styr på deres 

mailadresser. Denne idé vil bestyrelsen arbejde videre med. 

 Kunne man sætte generalforsamlingen på en bestemt tirsdag i februar hvert år. Det har 

de sidste 5 år været den 3. tirsdag i februar måned. Det vil bestyrelsen bestræbe sig på 

at fortsætte med samt annoncere med. 
 

Herefter gik dirigenten over til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. pkt. 3 
 Placering af kanaler: det er Stofa der bestemmer. 

 Problemer med tekstning: det er kanaludbyderen der har ansvaret. 

 Udtrykker ønske om at der deltager en fra support ved næste generalforsamling. 

 
 

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 19.30. 

 

Formanden takkede for fremmødet og udtrykte glæde for at der kom nogen.  
 

 

 

 

 
    16.3.2017 

………….. ……………………………..  ……………… ……………………………………….. 

Dato Søren Ipsen   Dato Bodil Klausen 

dirigent    referent 
 


