Antennelauget FLIMMER
Referat fra ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 8. november 2005 kl. 19.00
i storrum 1A på Havdrup skole.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Afstemninger
Afstemning vedrørende bestyrelsens forslag om at fortsætte sit arbejde med indførelse
af returvej og bredbånd Internet.
Afstemning vedr. pkt. 1 i det tidligere fremsatte ændringsforslag, af de 4
andelsboligformænd, hvori det pålægges bestyrelsen at få udarbejdet en ekstern
uvildig konsulentrapport til vurdering af de indhentede tilbud.

De to forslag blev genomdelt sammen med indkaldelsen til denne ekstraordinære
generalforsamling.

1:

Valg af dirigent
Eigil Mørk fra forsamlingen blev, uden modkandidater, enstemmigt valgt til dirigent.
Eigil konstaterede, at der i vedtægterne, ikke er specifikke regler vedr. varsel for indkaldelse til en
ekstraordinær generalforsamling. Han konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med samme
varsel som til en ordinær generalforsamling, nemlig omdelt i dagene 15. og 16. oktober.
Eigil spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til dette.
Dette var ikke tilfældet.
Generalforsamlingen blev herefter erklæret beslutningsdygtig.
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2:

Afstemninger
Eigil spurgte forsamlingen, om forslagene skulle læses op. Dette var ikke tilfældet.
Formanden ønskede at uddybe nødvendigheden af, at vi som antenneforening fremtidssikrer
netværket. Han understregede, at hvad bestyrelsen beder om, alene er en bemyndigelse til at gå
videre med forarbejdet, samt at når bestyrelsen har fundet og valgt en løsning, vil denne blive
fremlagt på en ny ekstraordinær generalforsamling, med en grundig gennemgang af den valgte
løsningsmodel, for endelig vedtagelse eller forkastning.
Derefter var der mange kommentarer, diskussioner, spørgsmål og svar.
Af pladshensyn er herunder kun refereret et udpluk.
Spørgsmål: Vil de nye muligheder i forslaget ikke være i konflikt med vedtægterne § 3
Svar: Bestyrelsen mener ikke der er en konflikt, hvilket også blev bekræftet af vor advokat på sidste
generalforsamling.
Spørgsmål: Er der ikke en konflikt i sidste og anden sidste sætning i bestyrelsens forslag.
Svar: Det vil være sådan, at bestyrelsen ønsker at kunne indgå en betinget aftale med en
tilbudsgiver, under forudsætning af, at foreningen godkender denne ved en efterfølgende
generalforsamling.
(Dette blev i øvrigt også præciseret på den ordinære generalforsamling).
Spørgsmål: Kan man, hvis man fra forsamlingen finder en udbyder, så fremlægge et forslag til
bestyrelsen.
Svar: Ja bestyrelsen modtager meget gerne forslag fra foreningens medlemmer.
Ove Halfdan: Fastholder sit ændringsforslag.
Ove tilføjede. Man starter altid med at stemme om ændringsforslag.
Dirigenten: Mente, at bestyrelsens forslag måtte komme først til afstemning.
Der blev diskuteret livligt omkring dette. Det blev til sidst besluttet at stemme om
ændringsforslaget først.
Der stemtes om ændringsforslag, ved skriftlig afstemning:
JA eller NEJ til at tvinge bestyrelsen til at benytte en uvildig konsulent
Resultat:

1 ulæselig
17 Ja
36 Nej

Ændringsforslag blev nedstemt.

Der stemtes om bestyrelsens forslag, ved skriftlig afstemning:
Resultat:

12 Nej
41 Ja

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Antal stemmeberettigede til stede (inklusive fuldmagter): 55

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede herefter.
Tak for et stort fremmøde!
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INFO !
Da der blev udvist en stor interesse fra forsamlingen, vil vi fra
bestyrelsen gerne opfordre medlemmer til at maile ønsker/ideer til
hvad man synes vores netværk skal kunne. Bestyrelsens mailadresser
kan man finde på vores web, eller læg et brev i en af bestyrelsens
postkasser.

Bestyrelsens målsætning er at opgradere foreningens udstyr således, at
det er fremtidssikret, så meget som det nu er muligt, til at vi kan
udnytte de tilbud og muligheder der er fra de forskellige udbydere af
både radio og TV, internet og telefoni.
Bestyrelsen kæmper for at have et tilbud for opgradering, samt et tilbud
for internetudbyder klar til beslutning på den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at vi har TV2 film som gratis
prøvekanal indtil 31.03.2006. Herefter vil denne kanal ændres til NRK2,
som er en gratiskanal.

FLIMMER’s egen web adresse

www.flimmertv.dk
Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding
28 52 03 67
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