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Antennelauget FLIMMER 

  
  
 

Referat fra ordinær generalforsamling  
  

26. Marts 2008 kl. 19.00 
 

På Havdrup Skole, i Storrum IA 
 

 
  

Dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent. 

 
1. Beretning om Antennelaugets virksomhed.     

 
1. Aflæggelse af årsregnskab. 

 
1. Indkomne forslag. 

 
1. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, 

tilslutningsafgifter og rykkergebyr. 
 

1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. 
 

1. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. 
 
1. Eventuelt. 

 
 
 
 
Formanden startede med at byde den fremmødte forsamling velkommen til dette års ordinære generalforsamling. 
 
Niels Fogd fra Dansk Kabel TV var af bestyrelsen indbudt til at besvare eventuelle tekniske spørgsmål. 
 
Herefter gik man over til 1. pkt. på dagsorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Valg af dirigent  
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Eigil Mørk blev foreslået af bestyrelsen, og han blev enstemmigt valgt som dirigent.  
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne. 
Han konstaterede også, at der var 23 fremmødte stemmeberettigede, samt en fuldmagt. 

 
2:  Beretning om Antennelaugets virksomhed 

 
Formanden oplæste årsberetningen, som kunne fås ved dirigenten, eller som har kunnet læses på vores 
hjemmeside. 
 
Spørgsmål:  Hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre ved kommunens beslutning om medlemspligten? 
Svar:  Vi har haft hele denne sag til nærmere vurdering hos vores advokat. 

Ud fra denne vurdering, har bestyrelsen besluttet ikke at foretage sig yderligere på nuværende 
tidspunkt. 
Bestyrelsen overvejer dog en revision og opdatering af foreningens vedtægter, så de bliver mere 
tidssvarende og passer bedre til den udvikling, der er sket indenfor de sidste 10 år. 

Indlæg fra Ove Halfdan:   
Der blev nu oplæst et længere indlæg af kommentarer og synspunkter til bestyrelsens arbejde, om 
det specifikt var til beretningen fremstod ikke klart.  

 Her en kort summering i punktform: 
- Er foreningen en demokratisk forening? 
- Beretningen skal være på webben 1 uge før generalforsamlingen  
- Undring over, at der nu er indført pakkevalg (demokratisk?) 
- Man kunne ikke tidligere bruge f.eks. 100 kr. til nyt udstyr, men nu kan man oprette 6 nye 

kanaler! 
- Der er fordelere i private hjem, dem kan flimmer IKKE få adgang til 
- Hvor tit, og hvornår, kan man ændre pakkevalg 
- For at kunne vise fremtidens kanaler, skal man investere 500.000 kr. 
- YouSee kan levere billigere end flimmer. 

Andre kommentarer: 
 Beretningen var glimrende. 
 Der er desværre nogen der ønsker at kører en ”vendetta” mod bestyrelsen 
Spørgsmål: Kan man ikke få totalt frit kanalvalg per medlem 
Svar fra DKT: 
  Ja det er teknisk muligt, men vil være en voldsomt dyr og urealistisk stor investering. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.   

 
3: Aflæggelse af årsregnskab  
 
Lis gennemgik regnskabet, som også er omdelt sammen med indkaldelsen. 
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 
4: Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkommende forslag til behandling. 

 
5: Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter og 

rykkergebyr 
 

Lis gennemgik budgettet.   
Spørgsmål:  Hvad dækker de 110.000 på nyanskaffelse? 
Svar: De 50.000 er det vi plejer at afsætte 
 De øvrige 50.000 er for de nye kanaler 
 De sidste 10.000 er til pakke-filtre 
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Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 
 
Lis Larsen og Ole Schou er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater. 
Da Gert forlader bestyrelsen, skulle der vælges en mere. 
Bestyrelsen foreslog Peter Leisner, som herefter blev enstemmigt valgt. 
 
Suppleanter Peter Kristiansson og Jørgen Svendsen er på valg. Peter modtager ikke genvalg.  
Jørgen Svendsen blev valgt uden modkandidater. 
Herefter lod Ole Zeuner sig stille op, og blev enstemmigt valgt. 

 
7: Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

 
Revisorer Michael Christiansen og Flemming Hansen er på valg. Flemming modtager ikke genvalg.  
Michael Christiansen blev valgt uden modkandidater. 
Jan Priess blev valgt til at være revisor, og kunne derfor ikke genvælges til revisorsuppleant. 
 
Werner Krog-Jensen blev opfordret til at lade sig opstille, og blev valgt. 

 
8: Eventuelt 
 
Spørgsmål:  Hvordan, og hvornår, vil man kunne ændre sit kanalvalg 
Svar: Vi vil foreslå normalt en gang hvert halve år. 
  Ved flytninger finder vi selvfølgeligt ud af det. 
Spørgsmål: Vil bestyrelsen lave en spørgeundersøgelse af interessen for kanaler. 
Svar: Ja, det vil blive en af de første aktiviteter i den nye bestyrelsesperiode. 
Kommentar: Der vil snart komme en infokanal, som vi håber, bliver til stor gavn. 
 

 
Dirigenten takkede for godt fremmøde, og god ro og orden, og erklærer herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 
 

FLIMMER’s  web adresse: 
 

www.flimmertv.dk  
 

Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding 
24 89 18 00 

 
 

Bestyrelsen ser nu således ud: 
Formand:  Karsten Larsen 
Næstformand: Ole Schou 
Kasserer:  Lis Larsen 
Bestyrelsesmedlem og webmaster:  Michael Jantunen 
Bestyrelsesmedlem:  Peter Leisner 


