Antenneforeningen TOLVEREN
Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2016
Svend Åge Krogh bød velkommen til de 23 fremmødte, foruden bestyrelsen. Formanden, Frank Kildsgård, havde
meldt afbud på grund af hastende arbejdsopgaver.
Endvidere deltog Palle Jensen fra STOFA.

1. Valg af dirigent
Jørn Larsen blev foreslået og enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og spurgte, om der var indsigelser mod generalforsamlingens lovlige indvarsling.
Der var ingen indsigelser. Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen, og spurgte, om der var indsigelser mod
dagsordenen. Der var heller ingen indsigelser her.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Jørn Larsen orienterede om flg.:
Det har været et år uden de store udfordringer, dog er der udskiftet 2 forstærkere.
Vi har deltaget i delegeretmøder i ASIK.
Et forslag fra ASIK om at oprette et mobiltelefonselskab blev nedstemt. Det blev senere konstateret, at der trods
dette alligevel, og uden at orientere TOLVEREN, blev oprettet et selskab. Pris ca. 35.000 kr., indtil videre er der
kun 1 abonnent i selskabet. TOLVEREN har gjort indsigelse mod oprettelsen og blev støttet af 2 andre
antenneforeninger.
Det er TOLVERENS opfattelse, at der ikke kan oprettelses et mobilselskab i henhold til ASIK s vedtægter.
Der var en del diskussion om mobilselskabet, herunder ansvarsfordelingen vedr. oprettelsen.
Et referat fra mødet i ASIK blev efterlyst. Jørn Larsen havde referatet, og læste op, at ASIK s bestyrelse tog
kritikken til efterretning.
ASIK s bestyrelse har foreslået oprettelsen af en arbejdsgruppe til at forberede det videre forløb efter 2017 med
hensyn til valg af samarbejdspartner.
Fra TOLVEREN deltager Svend Åge Krogh og Jørn Larsen i dette arbejde.
Set i lyset af den ret store beholdning, var der var et spørgsmål, om der er planer om større investeringer i den
nærmeste fremtid. Der blev svaret, at det er der ikke.
Palle Jensen forklarede om fordelene ved at have en god opsparing. Det er desværre ikke alle antenneforeninger
der har så meget på kontoen som TOLVEREN. Der kan jo komme uforudsete udgifter.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med indvarslingen.
Det store overskud skyldes bl.a., at der ikke er betalt for administration i 2 år til STOFA.
Priserne for TV-pakkerne blev diskuteret.

Flere medlemmer efterspurgte et budget for det kommende år. Bestyrelsen vil herefter udarbejde et budget og
sørge for omdeling af dette til medlemmerne.
Bestyrelsen beklagede det manglende budget.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag samt uændret tilslutningsbidrag
Forslaget blev vedtaget.
Det blev også vedtaget, at der tilbagebetales 200 kr. pr år til hvert medlem både i 2016 og i 2017. Dette vil ske
over opkrævningerne fra STOFA.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg til bestyrelse.
På valg er: Kurt Strømgaard, Jørn Larsen og Holger Agerskov
Alle blev genvalgt for 2 år.
Kurt Rasmussen blev valgt for 1 år.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Valgt blev
Robert Stoltz som 1. suppleant, og Ole Kokborg som 2. suppleant

8. Valg af 2 revisorer.
Jørgen Poder og Claus Jørgensen
Begge blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Frit valg af kanaler afventer en aftale mellem STOFA og TOLVEREN. Kommer formentligt i løbet af året.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og for en god diskussion.
En særlig tak til Palle Jensen for deltagelsen og for svarene på de stillede spørgsmål.

Dirigent: Jørn Larsen

Referent: Holger Agerskov

