
Antennelauget FLIMMER 

 
Indkalder til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 
På Havdrup Skole, i Storrum IA 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 

3. Aflæggelse af årsregnskab 2013  

4. Indkomne forslag 

  Forslag fra bestyrelsen: 

4.1 Vedtægtsændringer, se forslagene på side 2 
 
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, 
  tilslutningsafgifter og rykkergebyr 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 

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

       Nuværende suppleanter, Erik Bouzaglo og Peter Toft er på valg.    

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

       Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg. 

       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 12. MARTS 2014. 

 

 

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 vedtægtsændringer. 

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

indgangen til generalforsamlingen. 

Regnskab 2013 og budget for 2014 kan ses på vores hjemmeside. 



Forslag 1: 

Med baggrund i ny lovgivning vedrørende tilslutningspligt er ophørt pr. 1/1, forslår  

bestyrelsen følgende vedtægtsændring:  

Nuværende tekst, § 4 

Den til enhver tid værende ejer af parceller, hvorpå Solrød kommune har tinglyst deklaration herom, 

er pligtig at være medlem af foreningen. 

§4 udgår 

§4, stk2 ændres til ny § 4 

§4, stk3 ændres til ny §4, stk2 

§4, stk4 ændres til ny §4, stk3 

Nuværende tekst, § 6 

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser. Andele af 

foreningens formue er ikke genstand for overdragelse eller nogen form for kapitalisering. 

Ny foreslået tekst, § 6: 

Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser.  
Andele af foreningens formue er ikke genstand for overdragelse eller nogen form for kapitalisering. 

Forslag 2: 

Da infokanalen er besluttet at blive lukket, fjernes reference til denne i vedtægterne: 

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                                                                            TV. Samtidig med 

indkaldelsen placeres på hjemmesiden også det reviderede regnskab og forslag til budget for det 

kommende år. 

Ny foreslået tekst, § 7, stk2 

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                          Flimmers hjemmeside. Samtidig med indkaldelsen placeres på 

hjemmesiden også det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.  

Forslag 3: 

Da arbejdsbelastningen på bestyrelsen over en periode er øget betragteligt, især efter 
indførelsen af vores eget Internet, foreslår bestyrelsen, at den udvides til 6 faste medlemmer 
og fortsat 2 suppleanter, vedtægtsændringer: 

Nuværende tekst, § 9 

Foreningen ledes af den generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af 5 medlemmer samt 2 

suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Ny foreslået tekst, § 9 

Foreningen ledes af den generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af 6 medlemmer samt 2 
suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Nuværende tekst, § 9, stk. 2 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt for 2 år ad gangen. 2 medlemmer på lige årgange samt 3 
medlemmer på ulige årgange. Genvalg kan finde sted. 

Ny foreslået tekst, § 9, stk. 2: 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt for 2 år ad gangen. 3 medlemmer på lige årgange samt de 
3 andre medlemmer på ulige årgange. Genvalg kan finde sted. 

 


