
Gårslev Antenneforenings generalforsamling 
Onsdag 2. apr. 2014 

 

Antal deltagere: 30 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabsaflæggelse. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Poul A Nielsen 
  Hagen Jørgensen 
  Kaj Pedersen 

5. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant i henhold til vedtægterne. På valg er: 
Morten Bjerre Pedersen, revisor. 
Jørgen Jensen, revisorsuppleant. 

6. Bestyrelsens valg af leverandør af internet og TV 
7. Behandling af fremkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 

Ad. 1 
Søren Skov blev vagt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i 
henhold til vedtægterne. 
 
Ad. 2 
Bestyrelsen har i 2013 haft 4 bestyrelsesmøder, derudover har vi haft møder og kontakter 
med potentielle leverandører af internet og Tv-programmer. 
Driftsmæssigt har vi ikke haft væsentlige problemer og der har ikke været problemer eller 
skader der har involveret vor forsikring, de mindre ting der har været, er udbedret gennem 
vor serviceaftale. Der er dog steder hvor vi kan forvente udgifter til udskiftning og 
renovering, hvis vi fortsætter med at bruge vort bestående kabelnet, dette er udgifter der 
ikke dækkes af vor forsikring eller serviceaftale 
Vi har på 6. år You-See som leverandør af TV- og radioprogrammer. Aftalen med YouSee 
er opsagt til udløb den 31/12-2014, det er samme dato som vi har opsagt vor internetaftale 
med Stofa. 
Bestyrelsen fik på sidste års generalforsamling bemyndigelse til at indgå en ny aftale med 
leverandør af internet og TV, hvor vi primært ville søge en leverandør som leverer både 
TV og internet. En stor del af den tid vi i bestyrelsen har brugt på mødeaktivitet i det 
forløbne år har naturligt nok drejet sig om, at finde en ny leverandør af internet og Tv-programmer 
til vor forening, resultatet af bestyrelsen arbejde med dette kommer under 
punkt 6 på dagsordenen. 
Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen og medlemmer for et godt og positivt samarbejde i 
det forløbne år. 
Poul Nielsen, formand. 



Ad. 3 
Kassereren gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt. 
 
Ad. 4 
Bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt. 
 
Ad. 5 
Morten Bjerre blev genvalgt til revisor. 
Revisorsuppleant blev Finn Mikkelsen. 
 
Ad. 6 
Bestyrelsen gennemgik fordele og ulemper ved forskellige leverandører. Ud fra de fremlagte 
forudsætninger er TRE-FOR blevet valgt. Derefter var der en del spørgsmål fra medlemmerne, som 
bestyrelsen besvarede efter bedste evne. 
 
Ad. 7 
Der var ikke fremkommet forslag. 
 
 
03. apr. 2014 HJ 

 
 


