Generalforsamling
Sorø Antenneforening
Tirsdag d. 12. Juni 2014 - Kl. 18.00
Sorø Kultur- & Fritidscenter
Frederiksvej 27
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Klaus Gylling
2. Forretningsorden for Generalforsamlingen.
Der var indsigelse fra Jørn Jørgensen omkring Generalforsamlingens forretningens orden,
han rejste tvivl om at de 3 medlemmer som var mødt op var berettigede / lovlig som
stemmeberettigede.
3. Valg af stemmetællere.
Tommy og Jørn Jørgensen. ( kom ikke i brug)
4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Ved formand Kai Pedersen
Beretningen kan ses på www.4180.dk
Der var flere indsigelser fra især Jørn Jørgensen.
Beretningen vedtaget.
5. Forelæggelse af årsregnskab for 2013 med revisionspåtegnelse til godkendelse.
Ved Jesper Gade.
Godkendt.
6. Indkommende forslag fra brugere eller bestyrelsen.
(Skal være formanden i hænde 14 dage inden Generalforsamlingen, senest 29. maj
FORSLAG 1:
Nuværende:
§3. Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesse i alle forhold
vedrørende antenneanlægget i Sorø, herunder medlemmernes indflydelse på programvalg.
Forslag:
Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesse i alle forhold vedrørende
antenneanlægget i Sorø, hermed forstås den tekniske kvalitet samt de programmer der
tilbydes gennem anlægget.
Begrundelse:
Hermed forstås, at Sorø Antenneforening overfor udbyderen, for vore medlemmer, kan
påklage hvis kvaliteten hos slutbrugeren er svingende eller for ringe, samt at det gælder alle
servicer på nettet, det være sig TV, internet, telefoni eller hvad der måtte tilbydes. Desuden
kan vi for vore medlemmer udtrykke ønsker om valget af programmer.
Vedtaget
FORSLAG 2:
Nuværende:
§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i 2.kvartal og indkaldes ved lokal
annoncering med mindst 4 ugers varsel.
.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag:

§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i 1. kvartal og indkaldes ved lokal
annoncering med mindst 14 dages varsel.
.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.
Begrundelse:
I praksis har det vist sig at en kortere tidsfrist er bedre, da for lang frist kan få
medlemmerne til at glemme dagen. En kortere tidsfrist vil også gøre det lettere at håndtere
en annonce i et lokalt medie. Desuden er generalforsamlingen rykket fra 2. til 1. kvartal.

Forslag 2.

Vedtaget

7. Fastlæggelse af kontingent.
Uændret kr.20 Vedtaget
8. Budget for 2015.
Vedtaget
9. Valg af bestyrelse:
a. bestyrelsesmedlem
b. bestyrelsesmedlem
c. bestyrelsesmedlem
d. bestyrelsesmedlem
e. bestyrelsesmedlem
f.
bestyrelsesmedlem
g. bestyrelsesmedlem

10. Eventuelt.
Jørn Jørgensen foreslog at vi
brugte lidt af vores kapital til
medlems pleje
Generalforsamlingen sluttede
kl.19.25
Marie Ekstrand fra Stofa kom med
indlæg omkring planlægning ag Tv
programmer, der blev stillet
spørgsmål fra deltagerne.
Mødet sluttede kl. 20.15
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Bestyrelsen
Sorø Antenneforening

Sorø Antenneforening
Sorø Antenneforening er den forening, der står for brugerindflydelsen på fællesantennen i
Sorø.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor de 4 vælges i lige år, og de 3 vælges i ulige år.

Bestyrelsen:
* Formand:
Max Bekker , Enghavevej 6, tlf. 57 83 53 63.
e-mail: maxbritt@stofanet.dk
* Næstformand - * Webmaster:

Claus Specht, Liselundsvej 12, tlf. 31 22 73 54.
e-mail: clausspecht@stofanet.dk
Sekretær
Kai Pedersen, Banevej 22, tlf. 57 83 45 01.
e-mail: redaktionen@stofanet.dk
* Kasserer
Jesper Gade Ahornvej 20, tlf. 29 66 75 69.
e-mail: jespergade@stofanet.dk
* Infokanal redaktør:
Hans Elkær, Slagelsevej 24, tlf. 57 82 22 65.
e-mail: sik@stofanet.dk
Klaus Gylling , Heisesvej 1 , tlf. 57 83 41 12.
e-mail:. gylling@stofanet.dk
* Bo Specht, Priorgade 9 B 1, tlf. 23 81 46 46.
e-mail: bo.specht@gmail.com

