Antenneforeningen

Gilleleje d. 24.03. 2015

Langdraget
Ordinær Generalforsamling
24.03. 2015 kl. 19:00
Flygelstuen, Det Gamle Rådhus
Der var fremmødt 10 stemmeberettigede. Der var ingen fuldmagter.
1.
Valg af dirigent:
Stig Gregersen blev valgt, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav
herefter ordet til formanden.
2.
Bestyrelsens beretning:
Året 2014 har været forholdsvis stille. Det er det første hele år med leverancen fra
YouSee, og vi har ikke haft de store problemer.
Der er påbegyndt en bebyggelse på ”hjørnegrunden” ved parkvej, og vi har forsøgt at
komme i kontakt med dem, så de kan blive koblet på vores anlæg, da vi jo har fordel af at
være flere medlemmer. Men det er indtil videre ikke lykkedes at få afklaring på den sag.
Vi ser på om vi kan få fjernet masten, da det vil give os en besparelses på vores forsikring.
Vi har haft Codan som forsikringsselskab, men de har valgt at lægge en stigning på over
40%, og dette var der mange antenneforeninger, som reagerede på. Det betød at FDA
forhandlede med Tryg om nogle langt bedre priser, så vi har taget beslutningen om, at
skifte til Tryg fra 1. januar 2015.
Bestyrelsen har også set på vores bankforbindelse, da gebyrerne vokser og renterne går
nedad. Vi har derfor besluttet at flytte til Arbejdernes Landsbank, hvor vi kan få mindre
gebyrer og højere rente. Dette er sket i starten af 2015, så årets indbetalinger skal gå til
den nye bank og bank informationerne er:
- Arbejdernes Landsbank
- Afd.reg.nr. 5358
- Kontonr. 0000243809

Formandens beretning blev efter en kort debat vedtaget.
3.
Aflæggelse af regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
4.
Indkomne forslag:
a. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
5.

Budget

FDA
Dong
Generalforsamling
Møder
Kontorhold
Telefon 2015
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pr. år
7000,00
12000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

Pris/medlem
36,46
62,50
5,21
5,21
5,21
5,21
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Moms
Indkøb af udstyr
Vedligehold
Forsikring
I alt

15000,00
1000,00
5000,00
13000,00
57000,00

Kontingent forslag for 2015

78,13
5,21
26,04
67,71
296,88
300,- kr./år

Budget og opkrævning blev vedtaget.
Opkrævningen vil blive uddelt snarest belejligt.
a. Tilslutningsgebyr: 2.500,-kr. +moms,
b. Rykkergebyr: 1 & 2 100,-kr.
c. Oplukningsgebyr: 312,50 kr. inkl. Moms.
Vedtaget.
6.

7.

8.

a: Valg af formand:
b: Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
c: Valg af en bestyrelsessuppleant:

Anita blev genvalgt.
Johnni Jensen blev genvalgt.
Marianne Gregersen blev genvalgt.
Jess Jonassen blev valgt.

Valg af Revision:
a: Valg af revisor:
b: Valg af revisorsuppleant:

Steen Boesen Jensen genvalgt.
Per Søndergaard blev genvalgt.

Eventuelt:

Dirigenten Stig Gregersen takkede for en god og sober generalforsamling.
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