
 
Antennelauget FLIMMER 

 
Indkalder til ordinær (og ekstraordinær) generalforsamling 

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00 
På Havdrup Skole, i Storrum IA 

 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 
3. Aflæggelse af årsregnskab 2012  
4. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen. 

4.1 Lukning af infokanalen: 
Bestyrelsen foreslår, at vi lukker infokanalen. Dette skal ses i lyset af, at det på nuværende tidspunkt er meget dyrt 
at implementere den digitalt. Dette må nemlig kun udføres af YouSee, hvor prisen er ca. 35.000,- 
Bestyrelsen har desuden begrænsede ressourcer, og har ikke haft tid til at holde infokanalen godt opdateret.  
 
Hvis dette forslag vedtages, skal vi også have ændret i vedtægterne, derfor nedenstående forslag,  

4.2  Vedtægtsændring: 

Nuværende tekst, $7, stk. 2 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med 21 
dages varsel. Indkaldelse via e-mail anses for lovlig indkaldelse. Straks indkaldelse er udsendt placeres den på 
Flimmers hjemmeside og på Flimmers infokanal på TV. Samtidig med indkaldelsen placeres på hjemmesiden også 
det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år. 

Ny foreslået tekst, $7, stk. 2 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med 21 
dages varsel. Indkaldelse via e-mail anses for lovlig indkaldelse. Straks indkaldelse er udsendt placeres den på 
Flimmers hjemmeside. Samtidig med indkaldelsen placeres på hjemmesiden også det reviderede regnskab og 
forslag til budget for det kommende år. 
 

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

6.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter       
 Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge modtager genvalg. 
 Nuværende suppleant, Peter Toft modtager genvalg, Jørgen Svendsen modtager ikke genvalg. 

7.   Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant  
 Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg. 
       Revisorsuppleant Orla Dam Larsen er på valg. 

8.   Eventuelt. 
 

Ekstraordinær generalforsamling  
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: 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Afstemning om forslag til vedtægtsændring. 
 

Beretningen kan ses på vores hjemmeside 1 uge før 

Regnskab 2012 og budgetforslag 2013 kan ses på vores hjemmeside 


