Telefon70204704

E-mail:info@molholmantennelaug.dk

Referat fra ordinær generalforsamling i Mølholm Antennelaug
Mødedato og tid:

Mandag, den25.02.2019

Sted

Vinding Idræts Center, Nygårdsvej

Dagsorden

-

Kl. 19.00
1.0, 71"00

Vejle

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne tilgodkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag(kontingent) for
5.

det indeværende regnskabsår.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
- På valg er Lars Olesen og Marianna Bach (Begge er villige til
genvalg).

7. Valg af suppleanter. (1 år)
8. Valg af kritisk revisor. (2 år)
9. Eventuelt

Punkt

lndhold

01
Lis Daugaard valgt som dirigent.

o
o

Konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Dagsordenen blev godkendt.

Følgende stemmetællere blev valgt:

o Jens Rask

o Kaj Christiansen

02

Formand Lars Olesen aflagde beretning for årets forløb.

o ln8en spørgsmå1.
Beretningen blev eft erf6lgende godkendt.

.
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03
Kasserer Erik Ankjær gennemgik regnskabet.

o lngen Spørgsmå|.
Regnskabet blev eft erfølgende godkendt.
04

lndkomne forslag:
o Der er ingen indkomne forslag jf. tidsfristen

05

Sekretær Karsten Ransby Nielsen gennemgik budgettet herunder bidrag (Kontingent for
2OLs).

o NYbYg

og investeringer?

Budgettet/bidrag (kontingent) godkendt.
06
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmerne:

o
o

Lars Olesen

Marianna Bach
lkke andre kandidater

-

så begge blev genvalgt!

07

Valg af suppleanter (1 år):

a)

b)

Valg af 1. suppleant: Knud Højgaard

- valgt.

Valg af 2. suppleant: Preben Bisgaard

-

valgt.

08

Valg af kritisk revisor. (2 år).

o Mogens Toft blev valgt i 2Ot8 - dvs. her skal ikke foretages

valg.
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09

Eventuelt:

o Fremtiden med

hensyn 4K-kanaler?
o Arkiv ? (YouSee contra TV2Play)?
o Zaptorboks ?
Formanden takkede sluttelig for fremmødet (20 medlemmer og2 fuldmagter) og
en særlig tak til dirigenten !
Generalforsamling sluttede kl. 19.55

For referat
Dirigent Lis Daugaard:

!

