
 
Antennelauget FLIMMER 

 
Indkalder til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 
På Havdrup Skole, i Storrum IA 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 
 
3. Aflæggelse af årsregnskab 2008  
 
4. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen har gennem længere tid gerne ville mode rnisere flere punkter i foreningens 
vedtægter. Derfor fremsættes 5 ændringspunkter, og en tilføjelse til vedtægterne. Nedenfor listes 
overskrift for disse ændringer (detalieret tekst på  næste side):  
1.  Foreningens formål. Fra kun at være TV og radio, til at indbefatte andre elektroniske tjenester 
2.3.4. Kommunikation, fra at være papir til at benytte hjemmeside og infokanal 
5. Bestyrelsesmødereferater, fra at være protokol, til at være referat via mail 
6.  Ny regel for regulering af programmer i pakkerne  
 

5.   Fremlæggelse af budget til godkendelse, herund er fastsættelse af årskontingenter, 
      tilslutningsafgifter og rykkergebyr 
 
6.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 supplea nter 

      Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge modtager gerne genvalg. 

      Nuværende suppleanter, Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg.  
       
7.   Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

      Valg af revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess, samt Werner Krog-Jensen som revisor supplant.  
      Michael, Jan og Werner modtager alle genvalg. 
  
8. Eventuelt. 
 
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af 
bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest TIRSDAG DEN 10. MARTS 2009. 
 
 
Da bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kræve r tilstedeværelse af mindst 
50% af medlemmerne, anmoder bestyrelsen medlemmerne  om et stort fremmøde.  
Er dette ikke muligt, men forslaget har 2/3 flertal  af de fremmødte, indkalder 
bestyrelsen hermed til ekstra- ordinær generalforsa mling i umiddelbar forlængelse 
af den ordinære generalforsamling med følgende dags orden:   
1. Valg af dirigent.  

2. Afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsæ ndringer.   

Beretningen kan ses på vores hjemmeside 1 uge før, 
eller fås ved indgangen til generalforsamlingen 



Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:  

1:  Nuværende tekst, § 3: 
Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive et fællesantenneanlæg for modtagning af Radio- og TV 
programmer indenfor det i § 2 anførte område, i overensstemmelse med de af de offentlige myndigheder 
fastsatte bestemmelser. 

Ny foreslået tekst, § 3: 
Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive kabelnet til modtagelse af radio- og fjernsynsprogrammer samt 
eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i 
forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige 
myndigheder for sådanne anlæg. 

2:  Nuværende tekst, § 7, Stk. 2: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af Marts måned og indkaldes med 21 
dages varsel, ved brev til hvert medlem. Samtidig med indkaldelsen, fremsendes det reviderede regnskab 
og forslag til budget til medlemmerne. 

Ny foreslået tekst, § 7, Stk. 2: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af Marts måned og indkaldes med 21 dages 
varsel, på Flimmers hjemmeside, samt på Flimmers infokanal både TV og tekst-TV. Samtidig med indkaldelsen 
placeres også det reviderede regnskab og forslag til budget til medlemmerne samme steder. 

3: Nuværende tekst, § 7, Stk. 4: 
Forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Bestyrelsen forpligtiger sig til at udsende indkomne forslag senest 8 dage inden afholdelse af ordinær 
generalforsamling. 

Ny foreslået tekst, § 7, Stk. 4: 
Forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Indkommende forslag offentliggøres på samme medier som indkaldelsen senest 8 dage inden afholdelse af ordinær 
generalforsamling. 

4: Nuværende tekst, § 8: 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller skal afholdes, når 
mindst 20 medlemmer ( enheder ) fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af, 
hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær 
generalforsamling afholdt snarest belejligt. 

Ny foreslået tekst, § 8: 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller skal afholdes, når mindst 
20 medlemmer ( enheder ) fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af, hvad der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling 
afholdt snarest belejligt. Indkaldelsen offentliggøres efter samme regler som ordinær generalsforsamling. 

5: Nuværende tekst, § 9, stk. 5: 
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af 
bestyrelsen finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsprotokol, der skal 
godkendes og underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer inden mødets afslutning. 

Ny foreslået tekst, § 9, stk. 5: 
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af 
bestyrelsen finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder udsendes som mail til bestyrelsesmedlemmer og 
bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsesmedlemmer godkender referatet ved det næstkommende bestyrelsesmøde.  

6:  Ny foreslået tekst, § 11, stk. 4: 
Hvilke programmer der skal udsendes over nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en generalforsamling ikke 
fremføres forslag om enkelte programmer til beslutning. 

Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til programpakkerne, 
ved at afholde vejledende afstemning eller en anden type måling. 

Ved sammensætning af de samlede programpakker er det bestyrelsens pligt at sammensætte disse således, at der, 
ud over de programmer som lovgivningen kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlemmernes ønsker, samt 
det i lovgivningen krævede udtryk for alsidighed. 

Bestyrelsen skal også arbejde for at give det enkelte medlem den størst mulige frihed for individuelt valg, 
efterhånden som teknologien og økonomien tillader det.  

 


