
Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området

Dato: mandag den 12. juli 2021 kl. 19
Sted: Kirsebærhaven 14, Roskilde
Tilstede var repræsenteret 7 ud af 28 medlemmer.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

a.       Valg af dirigent
b.       Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år
c.       Aflæggelse af årsregnskab
d.       Indkomne forslag
            1) Evt. forslag om at lægge nye kanaler på eller fjerne kanaler.
               Forslag skal fremsendes skriftligt på papir eller email til bestyrelsen senest 8 dage før
               generalforsamlingen. Forslag om nye kanaler bør helst ledsages af forslag om fjernelse
               af kanaler, da det kniber med pladsen på hovedstationen. 

2) Orientering fra bestyrelsen
e.         Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne

  (Årsbidragets størrelse afhænger af, hvad der bliver besluttet under pkt. d)
f.          Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

  (På valg er kasserer Thomas Baunsgaard, bestyrelsesmedlem Jørgen Thomsen og 
suppleant Hans-Jørgen Skovgaard)

g.       Valg af revisor 
(På valg er Kai Herold)

h.       Eventuelt

Ad. a
Formanden bød velkommen og foreslog valg af Jørgen Thomsen som dirigent
Jørgen Thomsen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne, dog
var kravet omkring tidspunkt for afholdelsen ikke overholdt pga. Coronakrisen.
Det blev godkendt af forsamlingen, at denne alligevel blev anset for lovlig og dermed 
beslutningsdygtig.

Ad. b
Beretningen blev fremlagt af formanden Hans Jørgen Brandt. 
Beretningen blev godkendt. (Beretningen kan ses på hjemmesiden)

Ad. c 
Kassereren Thomas Baunsgaard gennemgik regnskabet, og det blev godkendt. Dette kan 
ligeledes ses på hjemmesiden.
 
Ad. d 

1) Ingen forslag eller ønsker om ændringer var indkommet.

2) Orientering fra bestyrelsen.
Jørgen Thomsen fortalte om muligheden for fibernet og streaming. 
Ligeledes en orientering om kabelproblemer i årets løb. 

Ad. e
Budgettet blev fremlagt af kassereren og godkendt enstemmigt. Dette medfører, at årsafgiften 
fortsætter uændret på kr. 3.600 pr. husstand.

Ad. f
Genvalg af bestyrelse og suppleant.



Ad. g
Genvalg af revisor.

Ad. h (Eventuelt)
Alt eventuelt var diskuteret under punkt d. 

Formanden takkede dirigenten og sluttede generalforsamlingen ca. kl. 19:45.
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