
Antennelauget FLIMMER 

 
Indkalder til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 
På Havdrup Skole, i Storrum IA 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 

3. Aflæggelse af årsregnskab 2011  

4. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen. 

4.1.  Vedtægtsændring 
Nuværende tekst, § 11, stk. 4: 
Hvilke programmer der skal udsendes over nettet udvælges af bestyrelsen. 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. 

Ny foreslået tekst, § 11, stk. 4: 
Bestyrelsen arbejder for at give det enkelte medlem den størst mulige frihed for individuelt valg, 
efterhånden som teknologien og økonomien tillader det. 

 
4.2. Oplæg til eget internet 
Bestyrelsen har arbejdet for at etablere 
eget internet i Flimmer regi. Vi har derfor sat på dagsordnen et punkt, så vi kan diskutere og beslutte om 
vi skal gennemføre en større investering i etablering og drift af eget internet i Flimmer regi. Dette vil gøre 
os i stand til at tilbyde hurtigere hastigheder til under markedspris fx. 40/30 Mbit pr. Sekund for kr. 125-
150 pr. Måned., eller Alternativt kan vi tage imod tilbud om internet løsning fra YouSee bredbånd, hvor 
de tilbyder nogle attraktive funktioner i forbindelse med ens pakkeabonnement . Som fx. Webtv, TV på 
iPad, iPhone og 10 mill. musiknumre fra Yousee play til pc. Priser og hastigheder følger de gængse 
markedspriser som fx. 10 / 1 Mbit til kr. 179 pr. Måned / eller 40 / 4 Mbit til kr. 319 pr. Måned. 
 

5.   Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, 
      tilslutningsafgifter og rykkergebyr 

6.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 

      Ole Schou, Lis Larsen og Peter Leisner er på valg. Alle modtager gerne genvalg. 

      Nuværende suppleanter, Jørgen Svendsen og Ole Zeuner er på valg.    

7.   Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

      Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg, begge modtager genvalg. 

      Revisorsuppleant Werner Krog-Jensen er på valg. 

8. Eventuelt. 
 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
et af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest ONSDAG DEN 14. MARTS 2012. 
 

Beretningen kan ses på vores hjemmeside 1 uge før, eller fås 

ved indgangen til generalforsamlingen. 

Regnskab 2011 og budget for 2012 kan ses på vores 

hjemmeside og infokanal. 

Oplægget vil kunne ses på vores hjemmeside senest 8 dage 

inden generalforsamlingen. 



Da forslag til vedtægtsændringer kræver 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 generalforsamling i umiddelbar forlængelse 
af den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Afstemning om forslag til vedtægtsændring. 


