Antennelauget FLIMMER

Indkalder til ordinær generalforsamling
Onsdag den 29. Marts 2006 kl. 19.00
På Havdrup Skole, i Storrum IB

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning om antennelaugets virksomhed.

3.

Aflæggelse af årsregnskab.

4.

Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
• Ombygning af kabelnettet med returvej samt indførelse af Bredbånd Internet.
Da bestyrelsen i disse dage udfører afsluttende forhandlinger med leverandørerne, er
det desværre ikke muligt her, at medsende bestyrelsens forslag, men en udførlig
beskrivelse vil blive tilgængelig på hjemmesiden samt omdelt senest med evt. øvrige
indkommende forslag. Der vil på generalforsamlingen, desuden være en repræsentant
fra den valgte samarbejdspartner til stede, for en præsentation samt besvarelse af
eventuelle spørgsmål. Der vil blive tale om en opdatering med en kvalitetsforbedring for
alle medlemmer, samt et frivilligt tilbud om Internet og IP-telefoni.

5.

Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent,
tilslutningsafgifter og rykkergebyr.
Bestyrelsen kan i år præsentere et budget hvor kontingent, rykkergebyr og tilslutningsafgifter
alle er uændret i forhold til sidste år.
Dog vil der, hvis bestyrelsens forslag vedtages, blive tale om en ekstraordinær opkrævning på
790,00 kr. pr medlem, i en eller to rater efter medlemmets eget valg. til dækning af
ombygningen. Resten af udgiften finansieres af den opsparede kassebeholdning.

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
Lis Larsen og Ole Schou er på valg. Begge modtager genvalg.
Nuværende suppleanter Peter Kristiansson og Jørgen Svendsen modtager også genvalg.

7.

Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
Nuværende revisorer Michael Christiansen og revisorsuppleant Jan Priess modtager gerne
genvalg.
Revisor Søren Tvede er fraflyttet foreningen og modtager derfor ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Flemming Hansen, Bistrupvang 27 som ny revisor.

8.

Eventuelt.

Kan ses på vor hjemmeside fra 15.03.2006 el.
rekvireres ved indgangen på generalforsamlingen

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af
bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest TIRSDAG DEN 14. MARTS 2006.

