Antennelauget

Mølletoften
Til samtlige medlemmer
i Antennelauget Mølletoften

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.30
i kantinen, Karlslunde Skole, Hovedgaden i Karlslunde.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8 stk. 3:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om Antennelaugets virksomhed i det forløbne år.

3.

Aflæggelse af regnskab

4a.

Forslag fra medlemmerne. Se nedenfor.

4b.

Forslag fra bestyrelsen. Præsentation af kanalafstemning 2015.

5.

Fremlæggelse af budgetforslag, fastsættelse af medlemsbidrag og
tilslutningsafgift, evt. påkravsgebyr samt evt. honorar for det kommende år.
Vedtagelse af beløb for udmeldelse.

6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
På valg er Per Buch og Vivian Rasch. Begge er villige til genvalg.
Michael Hansen flytter fra området og udtræder af bestyrelsen. Vi skal derfor have fundet en
afløser for Michael.

7.

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.

8.

Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen består i dag af
Formand:
Jens Christian Mikkelsen, Tofteholmen 6
Kasserer:
Peter Rytoft, Tofteholmen 23
Teknisk:
Jens Christian Mikkelsen, Tofteholmen 6
Best. medlem: Vivian Rasch, Nylandsvej 66H
Best. medlem: Michael Hansen, Tofteholmen 94
Best. medlem: Per Buch, Møllehaven 19

Tlf. 30 93 27 82
Tlf. 46 15 02 39
Tlf. 30 93 27 82
Tlf. 24 84 46 19
Tlf. 40 84 44 01
Tlf. 46 15 27 42

Forslag modtaget fra et medlem
Forslag om nedsættelse af kontingent.
Begrundelse
Der er en hastig udvikling i retning af øget adgang til streaming-tjenester i form af Netflix, online-tv
mv. som følge af de nye muligheder for at få opgraderet internetforbindelsen til 50 MBit.
Hvis foreningen også i fremtiden skal have en berettigelse, bør der skabes mulighed for større
valgfrihed.
Forslag fra et medlem.
Forslag 1: Nedsættelse af kontingent til kr. 1.200,00 årligt
Den billigste løsning vil for os være at betale til fællesantenneudgifterne på ca. kr.1.200,00 årligt og
dermed få leveret et antal ”gratiskanaler” med mulighed for tilkøb af TV2 via Boxertv i form af et
Boxer TV2 kort (kr.49,00 pr. måned). Med denne løsning vil det være muligt at spare ca.
kr.1.800,00 årligt.
Forslag 2: Nedsættelse af kontingent til kr.2.500,00 årligt.
Med denne løsning leveres der en basispakke bestående af de programmer som de fleste i
Antennelauget her en interesse i at modtage. Dem der måtte have interesse i at få adgang til de
andre kanaler fra Boxer har mulighed for at tilkøbe en eller flere kanaler via Boxer Flex.

Karlslunde oktober 2015

Budget for Antennelauget ”Mølletoften” 1/9-2015 til 31/8-2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------211
212
214
215
217
219
220
231
232
235
236
238

Serviceabonnement
Anlægsudgifter
NESA
Forsikring
Selvrisiko ved skader
Copy Dan tvangslicens
Betalingskanaler
Kontorartikler
Fotokopiering , porto
Møder
Telefongodtgørelse
Kontogebyrer

Delvis kontingentfrihed
bestyrelse 5x600
Udgifter i alt
Indtægter
Underskud

kr.10.000,- 40.000,- 3.500,- 13.000,- 1.000,- 35.000,- 340.000,1.000.1.500,500,- 2.400,500,----------------------kr.458.400,kr. 3.000,---------------------kr.461.400,kr.453.600,-----------------kr. – 7.800,=============

Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent på kr.3.600,-. Underskuddet dækkes af foreningens
formue..
Beløbet svarer til 300,00 pr. måned.
Betaling 2015/16 med forfald 10/11 2015 kr.1.900 og 1/3 2016 kr.1.700,00.
pr måned = 300,00.
Budgettet kan ændres på generalforsamlingen og derved give ændret kontingent, hvis
eventuelle forslag giver en anden sammensætning end den nuværende, eller hvis
yderligere tekniske forbedringer vedtages.
Tilslutningsafgift for nye medlemmer: kr.0,00 eller faktiske omkostninger ved tilslutning.
Omkostninger ved udmeldelse kr. 500,00. + andel af eventuel gæld (pt. ingen gæld). Ved eventuel
genindmeldelse, betragtes det som et nyt medlemskab.
Ved manglende betaling pålægges 1. rykker kr.50,00, 2. rykker kr.100,00. Derefter lukkes signal og
gælden pålagt rykkergebyrer plus kr. 500,00 for lukning sendes til inkasso.

