Referat af generalforsamling i Antennelauget ”Mølletoften”
torsdag den 30. oktober 2012 kl. 19:30 på Karlslunde Skole.
Fra bestyrelsen deltog Frederik Kirketerp, Peter Rytoft, Steen Jensen og Jens Chr. Mikkelsen, der var
afbud fra Vivian Rasch. I alt 28 medlemmer var repræsenteret. 22 var mødt op, og der var 6
fuldmagter. Formanden Frederik Kirketerp bød velkommen til alle fremmødte.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent. Knud Henning Nielsen TH32 blev foreslået og tog imod valget, som var
enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og at der i alt var 22 medlemmer tilstede samt 6 fuldmagter.
Foreningens tekniker Erik Olsen fra Phebo Antenneservice fortalte om de ændringer der vil komme i
2013 med nye frekvenser og et luftbåret internet. Denne omlægning kan give forstyrrelser og det er
vigtigt at have tætte ledninger og stik. De traditionelle med plastkappe er ikke tilstrækkeligt. Nye med
metalhus anbefales.
Vores antenneanlæg er i en god stand og vil kunne holde mange år endnu. Der er dog en tendens til at
vejtræernes rødder vikler sig ind i kablerne og slider dem fra hinanden. Der er allerede skiftet flere
strækninger med dette problem.
Hvis der er nogen der har forstyrrelser eller godt vil have efterset deres anlæg, kommer Erik Olsen og
giver en rapport på medlemmets anlæg mod et mindre gebyr. Erik Olsen fik en del spørgsmål fra
medlemmerne om bokse, frie kanaler og kodning.
2. Beretning. Formandens beretning blev fremlagt af Frederik Kirketerp. Beretningen affødte en mindre
debat. Internettet i relation til fremtiden, hvor der blev talt om de muligheder, der ville være fremover,
men som ikke er aktuelle nu, da de hastigheder (max 10 Mb) vi kan tage ned for nuværende er for lave,
om 3-5 års tid vil mulighederne formentlig være ændrede og det vil på det tidspunkt være aktuelt at
tale om foreningens fremtid. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Vedlægges til orientering.
3. Regnskab. Kasserer Peter Rytoft gennemgik regnskabet og kom med kommentarer til de enkelte
poster. Året endte med et overskud på kr. 7.452,34 og aktivsiden (pengebeholdning) viste 143.112,59.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev vedtaget enstemmigt.
5a. Forslag fra medlemmerne. Ingen var modtaget.
5b. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsens forslag om en kanalsammensætning som forslag 1 blev
vedtaget med 16 stemmer. Forslag 2 fik 12 stemmer.
Vedtægtsændringer. Alle 3 ændringer blev vedtaget enstemmigt. I henhold til de nuværende
vedtægters §13 kan vedtægter ændres ved at 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for
ændringen. Alle ændringer skal godkendes af Greve Kommune før de træder i kraft.
4. Budget. Kasserer Peter Rytoft gennemgik budgettet. Der var ingen kommentarer til budgettet.
Budgettet blev sat til afstemning og blev vedtaget enstemmigt. Kontingentet blev fastsat til kr. 3.480
årligt med betaling på kr. 1.800 november 2012 og kr. 1.680 i marts 2013.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Kasserer Peter Rytoft TH23 blev genvalgt. Steen
Jensen var også på valg, men ønskede ikke genvalg. Michael Hansen TH94 blev foreslået som nyt
bestyrelsesmedlem og blev valgt enstemmigt.
Der blev ikke valgt en suppleant til bestyrelsen, men bestyrelsen har besluttet at såfremt det bliver
nødvendigt at bruge en suppleant, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Glennie Nielsen, MT35 og Knud Henning Nielsen, TH32
blev genvalgt. Som revisorsuppleanter blev Githe Henriksen, NY66D valgt sammen Annelise Jacobsen
TH88.
8. Eventuelt. Om mødet kunne gøres mere interessant, noget at spise, en gæst, tekniker m.m.
Er der nogen medlemmer der er interesseret i at få referat mm. på mail, bedes de skrive til
vivianrasch@gmail.com, som så vil sørge for, at dette sker fremover. At papirer også vil lande i
postkassen kan ikke udelukkes.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede Steen Jensen for hans arbejde for foreningen samt for god ro og
orden på mødet.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer 2012/2013:

Formand Frederik Kirketerp
Nylandsvej 72
Telefon 2829 6065
Best.medlem Vivian Rasch
Nylandsvej 66H
Telefon 2484 4619

Kasserer Peter Rytoft
Tofteholmen 23
Telefon 4615 0239
Best.medlem Michael Hansen
Tofteholmen 94
Telefon 4084 4401

Teknik Jens Chr. Mikkelsen
Tofteholmen 6
Telefon 2674 2984

