
Antennelauget FLIMMER  

 
 

Indkalder til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 27. Marts 2007 kl. 19.00 
På Havdrup Skole, i Storrum 1A 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om antennelaugets virksomhed  

3. Aflæggelse af årsregnskab 2006 

4 Indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen: 

 

• Afstemning om kanal TV2 news skal med i kanaludbuddet. Har været prøvekanal i to 
måneder.   

             Pris, kr. 207,- som skal tillægges budgetforslaget, hvis den vælges. 
• Afstemning om kanal 4 skal med i kanaludbuddet. Har været prøvekanal i to måneder.  
      Pris, kr. 179,40 som skal tillægges budgetforslaget, hvis den vælges. 

Forslag fra medlem Susanne Køldal, Horseløkke 9: 

 

• Jeg vil gerne foreslå, at vi får en ny radiokanal – ”Yes2day”. Den sender meget musik 
fra ”dengang jeg var ung” (er nu 45), men det er ikke så gammelt som på 
kanalen ”Oldies”. 

Bestyrelsens kommentarer til dette forslag: 
Kanalen er en ”gratiskanal”, vi har udstyr til rådighed fra en tidligere udgået radiokanel, 
eneste udgift er Kopydan kr. 13.- per medlem per år.  

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, 
tilslutningsafgifter og rykkergebyr 
Bestyrelsen kan i år præsentere et budget, hvor kontingentet udelukkende bliver forøget med 
afgiftsforøgelser fra kanaludbydere. 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 
Gert Poulsen, Karsten H. Larsen og Michael Jantunen er på valg. Alle modtager genvalg.  
Nuværende suppleant, Jørgen Svendsen, modtager genvalg, og Peter Kristiansson, modtager ikke 
genvalg. Forslag modtages. 

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Michael Christiansen og Flemming Hansen, samt Jan Priess 
som revisorsuppleant. Alle modtager genvalg. 

8. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af 
bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest MANDAG DEN 13. MARTS 2007.    
 
Solrød Kommune har bedt os meddele, at byrådet har besluttet at der kan gives mulighed for en 
dispensation af medlemspligten til Flimmer, under forudsætning af tilslutning til et andet af kommunen godkendt 
antenneanlæg. 
Da indsigelsesfristen pt. endnu ikke er udløbet, samt at dette vil kræve en vedtægtsændring, er sagen derfor sendt 
videre til juridisk behandling ved Flimmers advokat. 
Dette emne kan derfor ikke behandles på denne generalforsamling. 
Der vil således senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling specielt omhandlende dette emne. 

Beretningen kan ses på vores hjemmeside fra 15.03.2007,  
eller fås ved indgangen til generalforsamlingen 


