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Antennelauget FLIMMER 

 
Referat fra ordinær generalforsamling 
Torsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 

På Havdrup Skole, i Storrum IB 

 
 
Formanden Karsten Helbo Larsen bød velkommen til alle.  

 
1. Valg af dirigent 

Claus Larsen, Fåreløkke 8 som dirigent som blev valgt af forsamlingen med klapsalver. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt i henhold til vedtægterne med 21 dages varsel og dermed gyldigt. 
 

Der var fremmødt 11 stemmeberettigede medlemmer. 

 
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 

Formanden, Karsten Larsen læste beretningen op, som også var lagt ud på Flimmers 
hjemmeside samme dag. 

 
Kopi blev delt ud til medlemmer tilstede. 

spørgsmål/ til formandens beretning fra salen  
 

1. pris for yousee kort og cam modul? Svar: 100 kr. for kort og 299 kr. cam modul  

2. forslag om at bede en grafiti-kunstner til at male vores antennehus? 
    Kommentar: interessant idé men kræver tilladelse af kommunen 

3. Hvorfor kan jeg ikke få adgang til yousee musik via tv-boks eller ej – 
    Svar:foreningen har ikke dette med i aftalen med yousee -   

 

Herefter ikke flere spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt med klapsalver. 

 

3. Aflæggelse af årsregnskab 2017 

kasserer Lis Larsen gennemgik regnskabet som findes på flimmertv.dk 

Regnskabet blev godkendt med klapsalver.  
 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag var modtaget til bestyrelsen 

 
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af 

årskontingenter, tilslutningsafgifter og rykkergebyr 
Kassere Lis Larsen gennemgik budgetforslaget og nye kontingenter.  

Nye årlige priser på pakker i 2017:  

Grundpakke kr. 2040 + 15  
Mellempakke kr. 4.680 + 20  

Fuldpakke kr. 6180 + 30  
internetpris uden ændring  

 
Budgetmæssigt var der afsat kr. 170.000 til løbende investering til udvidelse af 

forsyningsområde, øget internet båndbredde og hurtigere internet til et forventet øget 
forbrug. Budgettet blev enstemmigt godkendt -  
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6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 

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

Nuværende suppleanter, Brian Hansen og Dino Bonometti er på valg. Kun Dino 
Bonometti modtager genvalg. Pernille Bayard Dühring stillede op og blev valgt. 

 
 

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg. Begge modtog genvalg. 
Revisorsuppleant Eigil Mørk er på valg. Eigil modtog genvalg. Eventuelt. 

 
8. Eventuelt.  

Ny repr. fra yousee, Christian Limkilde kom til møde og der blev stillet spørgsmål om 
YouSee musik, kort modul, priser, TV3 teksttv etc. 

 

Dirigenten afsluttede den ordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden. 
 

 


