
 
Referat af Kalundboregnens Antennelaug’s generalforsamling i Kalundboghallen d. 9. marts 2016 

 

 

Formanden Niels-Jørgen Trælle bød velkommen og foreslog Stig Nielsen som generalforsamlingens dirigent. 

Pkt. A: Stig Nielsen blev valgt uden modkandidat. 

Stig Nielsen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med annoncering den 23. 

februar 2016 i ugeavisen og på foreningens hjemmeside. 

Som stemmetællere blev valgt Kasper Rasmussen og Daniel Badeby. 

Det blev oplyst at der på generalforsamlingen var 30 stemmeberettiget personer. 

Pkt. B: Bestyrelsen beretning blev læst op af formanden (vedhæftet som bilag). 

 Der var ingen kommetarer til beretningen, som blev taget til efterretning. 

Pkt. C: Henning Obsen fremlagde regnskabet som var påtegnet af bestyrelsen og revisorerne. 

 Der var et underskud på 2.534.054 kr. som skyldes en større udbygning af anlægget. 

 Aktiver i alt er 20.502.626 kr. Regnskabet kan fås ved henvendelse til kontoret. 

  



 
Der var en kommentar fra et medlem Hans Henrik vedr. notat på side 15 om at der er rejst 

erstatningskrav på 257.400 kr. vedr. opsagt medarbejder. 

 Pkt. D: Henning Obsen fremlagde fastsættelsen af årsbidraget: 

 Grundpakken   1776 kr. 

 Mellempakken 3888 kr. 

 Fuldpakken  5208 kr. 

 Der var ingen kommentarer til fremlæggelsen eller beløbene. Årsbidraget blev taget til efterretning. 

Pkt. E: Ingen indkomne forslag. 

Pkt. F: Brian Christensen enstemmigt valgt. 

 Uno Andersen enstemmigt valgt. 

Pkt. G: Kim Hansen enstemmigt valgt. 

 Peter Herman enstemmigt valgt. 

Pkt. H: Per Nykjær enstemmigt valgt. 

Sune Sjøberg enstemmigt valgt. 

  

Suppleanter: 

Irene Kristensen enstemmigt valgt. 

Martin Schwartzbach foreslået og enstemmigt valgt. 

Pkt. I: Martin Schwartzbach spurgte om der var noget nyt omkring valg af TV kanaler i grundpakken? 

Hertil svarede Ivan Thygesen, at foreningen er ved at blive en bredbåndsleverandør som også kan 

levere TV kanaler. Indholdet i grundpakken kan ikke som det er nu ændres, men mellem- eller 

fuldpakken kan ændres til mellem- eller fuldpakken bland selv. Prisen på bland selv er den samme 

som for den faste tv pakke. 

Grundpakken kan ses på alle husets TV apparater, men hvis man har bland selv, kan indholdet af bland 

selv pakken kun ses på det TV, der har kortlæser og kortet siddende i. Det første kort leveres til 0 kr. 

Herefter koster det 100 kr. i oprettelse pr. kort. I alt max. 5 kort. 

  Der var ikke yderligere punkter til eventuelt. 

 Generalforsamlingen sluttede kl. 19.37 og formanden takkede af. 

 

 Stig Nielsen     Per Kruse 

 Dirigent     Referent 


