
REFERAT 

AF 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 

I  

KALUNDBORG ANTENNELAUG 

 

 

År 2008 den 11.marts afholdtes ordinær generalforsamling i Kalundborghallen. 

 

Dagsordenen var følgende: 

 

a. Valg af dirigent. 

b. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed det forløbne år. 

c. Aflæggelse af regnskab. 

d.. Indkomne forslag 

e.. Fastsættelse af årsbidrag for det løbende regnskabsår 

f.  Valg af formand. 

g. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for disse. 

h. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 

i.  Eventuelt. 

 

Ad a: 

 

Advokat Thorsten Dahl valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen 

rettidigt var indvarslet i Kalundborg Folkeblad samt indvarslet i Infokanalen. Han 

godkendte herefter generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Ad b: 

Niels Jørgen trælle aflagde på bestyrelsens vegne beretning om laugets virksomhed i 

2007. Beretningen vedhæftes nærværende referat som en del af dette. 

 

Efter beretningen fulgte en livlig debat i anledning af bestyrelsens valg af 

programmer. Der fornemmedes særlig et stort ønske om at få BBCPrime på igen. 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

 

Ad c: 

Henning Obsen forelagde lavets regnskab for 2007.  

Regnskabet udviser et overskud på 2.897.146 kr.. Status balancerer med 17.232.340 

kr. hvoraf egenkapitalen udgør 10.597.223 kr. . 

 



Regnskabet godkendtes uden bemærkninger. 

 

 

Ad d: 

Henning Obsen forelagde bestyrelsens forslag om et kontingent på 2850 kr. for den 

store pakke og 750 kr. for den lille. Han gennemgik budgettet der lå til grund for 

forslaget.  

 

Der blev stillet en del spørgsmål til forslaget, men der blev ikke stillet andre forslag, 

hvorefter bestyrelsens forslag var vedtaget. 

 

Ad e: 

Jørn Almdal forelagde bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 4.5, 1 pkt.. 

For forslaget blev afgivet 126 stemmer 6 stemte 2 ugyldige og 7 blanke. Forslaget er 

herefter vedtaget.  

 

Det af Kirsten Slettebjerg stille forslag blev trukket tilbage, efter at bestyrelsen havde 

erklæret sig indforstået med ved fremtidige ændringer på ændringer af kontingentet at 

orientere på infokanalen hvilken prisændring der er for hver enkelt kanal. 

 

Ad f: 

Niels Jørgen Trælle blev genvalgt med akklamation. 

 

 

Ad g: 

Flemming Røen, Mogens Houmølle og Mikael Jensen blev genvalgt med 

akklamation. 

 

Som suppleanter genvalgtes Kim Hansen og Torben Jørgensen. 

 

Ad h: 

Sune Sjøberg og Per Nykjær genvalgtes.  

Som suppleanter genvalgtes Peter Hermann og Erling Jacobsen. 

 

Ad i: 

Der blev stillet en række spørgsmål vedrørende IPtelefoni. 

 

Generalforsamlingen blev derefter hævet. 

 

Thorsten Dahl 

dirigent 


