SVENDBORG VEST ANTENNEFORENING (SVA)
Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2019 kl. 1900
(Afholdt i SG-huset, lokale ”Bølgen”)
Formanden, Kim Hybel, bød velkommen til de fremmødte. Næstformand Jan Rasmussen og kasserer Henrik
H. Christensen var begge fraværende (sidstnævnte grundet arbejde).
Derefter startede man generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog foreningens sekretær, Ib Kristensen, som dirigent, og da der ikke var andre forslag blev Ib
valgt.
Han takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, med annonce i
Ugeavisen, Svendborg samt opslag på foreningens hjemmeside, og at den var beslutningsdygtig i henhold
til SVA’s vedtægter.
Derefter gav han ordet til Kim.
2. Beretning om antenneforeningens virksomhed i det forløbne år.
Kim oplyste, at 2018 ikke havde budt på de helt store sager, bortset fra forløbet af forhandlinger med Stofa A/S
vedrørende opgradering af antenneforeningens net. (Se pkt. 4).
Da der ikke var spørgsmål til beretningen, blev denne godkendt uden bemærkninger.
3. Aflæggelse af regnskab.
Per gennemgik og forklarede regnskabet for 2018 punkt for punkt.
Ifølge budgettet for 2018 var der budgetteret med et resultat på kr. 1.200 (overskud). Regnskabet udviser et
resultat på kr. 2.855 (overskud).
Da der ikke var spørgsmål vedrørende regnskabet, blev dette godkendt uden bemærkninger.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen fremsatte forslag om bemyndigelse fra generalforsamlingen til indgåelse af fornyet aftale med
Stofa A/S vedrørende fremtidssikring og renovering af fællesantenneanlægget.
Bestyrelsen mener, at det er af stor betydning, at SVA’s net også fremover er up-to-date hvad angår tilstrækkelig plads til fremtidige tiltag og større internet-hastigheder.
Forslaget blev vedtaget.
5. Godkendelse af budget for det kommende år.
Per gennemgik og forklarede budgettet for 2019 punkt for punkt.
Opkrævning for tv-signal afregnes direkte mellem medlem (forbruger) og Stofa.
Da der ikke var spørgsmål til budgettet, blev dette vedtaget uden bemærkninger.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
På valg til bestyrelsen var Henrik Holm Christensen og Ib Kristensen. Begge modtog genvalg og blev
genvalgt. På valg som bestyrelsessuppleant var John Kaas. Han ønskede af personlige årsager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog derfor Lasse Bruun, Louiseløkke 8 som suppleant i en periode på 2 år, og da der ikke
var andre forslag, blev Lasse nyvalgt.
7. Valg af revisor.
På valg som revisor var John Kaas, som ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog derfor Erling Jørgensen, Engdraget 22 som revisor, og da der ikke var andre forslag blev
Erling valgt.
8. Eventuelt.

Da der ikke var spørgsmål og indlæg under eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 1930.

________________________________________________________________________________________
Kim Hybel
Jan Rasmussen
Henrik H. Christensen
Ib Kristensen
Per Ramsdahl
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Regnskabsansvarlig

_______________
Ib Kristensen
Dirigent

_______________
Ib Kristensen
Referent

