Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening
Tid og Sted
Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00
Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27
Valg af dirigent
Niels Kruuse blev valgt som dirigent
– og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
Forretningsordenen for generalforsamlingen
Den af bestyrelsen fremsatte forretningsorden blev godkendt
(bilag 1).
Valg af stemmetællere.
Tommy Petersen + Peter Hammer blev valgt som stemmetællere
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt
(bilag 02)
Forelæggelse af årsregnskab for 2009 med revisionspåtegnelse til godkendelse.
Årsregnskabet blev godkendt
(bilag 03)
Indkommende forslag fra brugere eller bestyrelsen.
Bestyrrelsen havde fremsat 4 forslag De blev alle enstemmigt godkendt
(bilag 04)
Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet blev fastsat til 20 kr
Budget for 2011.
Det af bestyrelsen foreslåede budget blev enstemmigt godkendt
(bilag 05)
Valg af bestyrelse:
Følgende blev valgt:
Hans Elkær
Kaj Pedersen
Bo Specht
Henning Fischer
Claus Specht

Bilag 01 - Forretningsorden for generalforsamling.
§ 1.Formanden er født mødeleder, indtil dirigent er valgt. Formanden kan ikke vælges
som dirigent.
§ 2.Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, men kan dog med forsamlingens
tilladelse indtegne sig selv som deltager i debatten. Dirigenten skal give talerne
ordet i den rækkefælge vedkommende er indtegnede. Ingen må tale uden
dirigentens tilladelse, og der tales fra salens talerstol, hvis en sådan er til stede.
§ 3.Såfremt der udtrykkes mistillid til dirigenten, skal denne straks under afstemning.
Formanden leder valget af ny dirigent.
§ 4.Er der begæret afslutning med de indtegnede talere, skal dirigenten straks sætte
dette forslag under afstemning. Dirigenten skal dog inden afstemningen foretages,
forespørge forsamlingen om eventuelle ændringsforslag. Når det er vedtaget at
afslutte debatten med indtegnede talere, kan der ikke indtegnes flere talere end
forslagsstilleren.
§ 5.Eventuelle ændringsforslag skal under afstemning, før der tages afstemning om
hovedforslaget.
§ 6.Dirigenten leder afstemningen på generalforsamlingen. Ved alle afstemninger er
simpelt flertal afgørende.
§ 7.Når en taler ikke holder sig til den foreliggende sag, har dirigenten efter
påmindelse herom, ret til at fratage taleren ordet. Dog har taleren ret til at forlange
forsamlingens mening herom ved en afstemning ved håndsoprækning.

På dirigentens bud kan støjende elementer bortvises og generalforsamlingen kan nægte
disse adgang til lokalet, så længe mødet varer.
§ 8.Anmoder et medlem om ordet til forretningsordenen, er det denne
forretningsorden der henvises til. Vedkommende må samtidig med begæring til om
ordet til forretningsordenen, opgive til hvilket punkt han har begæret ordet til.

Bilag 02 - Formandens beretning

Beretning 2010.pdf

Bilag 3 – Årsregnskabet + Budget
Sorø Antenneforening
Regnskab for 2009
Budget:
Indtægter:

2009

Kontingent
Renter bank
Indtægter i alt

115.654,59
305,32
115.959,91

118.750,00
750,00
119.500,00

3.944,11
1.250,00
4.726,60
4.866,00
10.019,05
4.500,00
610,00
3.082,50
16.525,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.523,26

6.000,00
3.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00
4.000,00
2.000,00
8.000,00
16.000,00
12.000,00
2.000,00
0,00
32.000,00
2.500,00
0,00
111.500,00

65.436,65

8.000,00

Udgifter:
Annoncer og trykning
Revisor
Møder, generalforsamling m.v.
Kontorholdsudgifter incl. porto og faglitteratur
Kørselsgodtgørelse
Telefon
Repræsentation
Vedr. Internet / Hjemmeside
Kursus / konferencer
Brugerundersøgelse mm.
Forsikringer mm.
IT investeringer
Medlemskab af SIK
Div. Investeringer .
Øreafrundinger
Udgifter i alt
Overskud
Balance pr. 31. December 2009
Aktiver:
Nordea Sorø 8966604841
Kontantbeholdning

234.151,21
0,00

Aktiver i alt

234.151,21

Passiver:
Egenkapital pr. 1. Januar 2009
Årets resultat

168.714,56
65.436,65

Egenkapital pr. 31. December 2009

234.151,21
234.151,21

Foranstående regnskab har jeg revideret til de forelagte bilag og fundet i orden. Indestående på
konto 8966604841 hos Nordea er afstemt. Kontingent fra Stofa er alene medtaget med de modtagne
beløb. Endelig afregning for år 2009 fremkommer først år 2010.

Sorø, den.
Dansk Revision Slagelse-Sorø
registreret revisionsaktieselskab

Niels D. Petersen
Registreret rivisor FRR

Hans Elkær
kasserer

Bilag 4 – Fremsatte forslag
Forslag 1.
Ad§7.
I bestyrelsesperioderne 2010/2011 og 2011/2012 udvides bestyrelses med de af
foreningen Sorø Info Kanals bestyrelsesmedlemmer som ikke på anden må er indvalgt
i Sorø Antenneforenings bestyrelse.
Disse medlemmer indtræder med samme rettigheder som de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Forslag 2.
AD§5.
Der vælges ingen suppleanter i foreningsåret 2010-2011.

Forslag 3.
§7.
Dog tegnes foreningen ved optagelse af lån eller afgivelse af anden
sikkerhedsstillelse af hele bestyrelsen i forening.
Ændres til:
Dog tegnes foreningen ved optagelse af lån, afgivelse af anden sikkerhedsstillelse
eller beslutning af større udgifter af bestyrelsen.
Forslag 4.
§7
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens virksomhed.
Ændres til:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første ordinære
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens virksomhed.

Bilag 5 – Budget

BUDGET

Sorø Antenneforening

2011

Generalforsamling 2010

Indtægter :
Kontingent
Reklamer mm.
Renter
Indtægter i alt

4.700 medlemmer á

20 kr.

94.000
20.000
750
114.750

kr.
kr.
kr.
kr.

Udgifter:
Annoncer og trykning
Revisor.
Møder, generalforsamling m.v.
Kontorholdsudgifter inkl.. porto og
faglitteratur
Kørselsgodtgørelse
Telefon
Forsikring
Konsulentassistance
Hardware
Software
Opgradering. Digitalisering.
Daglig Drift. Vedl.
Repræsentation
Vedr. Internet / Hjemmeside
Kursus/konferencer
Info til Medlemmerne
Div. Investeringer mm.
Udgifter i alt
Budgetteret resultat 2011

5.000 kr.
2.500 kr.
7.000 kr.
12.000
8.000
6.000
4.500
3.500
10.000
2.500
30.000
5.000
2.000
7.500
16.000
20.000
2.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.
Kr.
kr.
Kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
143.500 kr.
-28.750 kr.

