Antennelauget FLIMMER

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 27. marts 2019
På Havdrup Skole, i storrum 1A

Formanden Karsten Helbo Larsen bød alle velkommen
1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Eigil Mørk, som blev valgt med applaus
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i god tid i henhold til vedtægterne
7 Fremmødte medlemmer plus 4 bestyrelsesmedlemmer i alt 11 fremmødte stemmeberettigede.
2.

Beretning om Antennelaugets virksomhed

Beretningen blev udleveret til de fremmødte, og bestyrelsen beklagede, at den ikke var blevet lagt op
på vores hjemmeside, hvilket skyldes et stort arbejdspres på bestyrelsen, samt at vores web-master
(Michael) er på arbejde i udlandet.
Formanden Karsten Helbo Larsen aflagde beretningen. Der udviklede sig en hyggelig og konstruktiv
dialog under beretningen.
Dirigenten satte beretningen til afstemning og den blev godkendt med applaus
3.

Aflæggelse af årsregnskab 2018

Kasserer Lis Larsen berettede om årets regnskab.
Dirigenten satte årsregnskabet til afstemning og det blev godkendt med applaus.
4.

Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
4.1 Vedtægtsændring, forslag om nyt navn til foreningen.
Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for (100%)
4.2 Vedtægtsændring, forslag om ændring af vores interesseområde.

Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for (100%)
5.

Fremlæggelse af budget 2019 til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter,
tilslutningsafgift og rykkergebyr
Kasserer Lis Larsen berettede om det omdelte budget m.m.

Dirigenten satte budgettet til afstemning og det blev godkendt med applaus.
6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer Michael Jantunen, Peter Leisner og Erik Bouzaglo er på valg. Alle
modtager gerne genvalg.
Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus.
Nuværende suppleanter, Dino Bonometti og Pernille Bayard er på valg. Begge modtager
genvalg.
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Begge suppleanter blev genvalgt med applaus.
7.

Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg, kun Jan Priess modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår Malene Pust Schou, som den anden revisor.
Malene of Jan blev valgt ved applaus
Revisorsuppleant Eigil Mørk er på valg. Eigil modtager genvalg.

Eigil Mørk blev genvalgt med applaus.
8.

Eventuelt

Der blev forespurgt om hvordan forbindelsen til de nye huse i Smedehusene blev anlagt.
Svar: der er opsat en ny forstærkerboks ved Smedehusene, som er forbundet via et nyt
nedgravet koaxialkabler til eksisterende stander ved Kilevangen.
Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden
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