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1. Valg af dirigent

Formand Karsten Larsen bOd velkommen' Soren Larsen blev valgt som dirigent' Soren

Larsen konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dermed

beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning v. Karsten Larsen

Karsten Larsen aflagde beretning for det forgangne 6r'

3. Afleggelse af regnskab v. Soren Larsen

Arsregnskabet blev gennemgiet i hovedtrak. Resultat blev mindre end forventet, hvilket

primart skyldes omlegning af internet til youSee samt st@rre udgifter til reparation og

vedligeholdelse i forbindelse med udskiftning af forstarkere i standerne'

J,rgen Bruun: Er kapitalkontoen tilfredsstitlende? Det er bestyrelsens vurdering, at

foreningen har en tilpas egenkapital'

Det blev samtidig besluttet at 6rsregnskabet til neste 6r b6de bliver lagt pi hjemmesiden

som i ir men samtidig ogsi bliver delt ud pi generalforsamling samt vist fuldt ud pA

overhead.

Regnskabet blev godkendt'

4. Behandling af indkomne forslag

SOren Larsen redegjorde for de fremsatte andringsforslag' Andringerne er primert

konsekvensmassige rettelser som folge af endringer i foreningens forretningsgange og

aktiviteter. De enkelte endringer blev gennemgiet i hovedtrak' Der blev konstateret, at

der enkelte steder fortsat stir "Lauget". Det bliver endret til "HAl-".

Jon Larsen: Skalvedtagtsendringer ikke godkendes pd 2 pd hinanden fdlgende

generolforsomlinger? Nej det fremgSr af de nuvarende vedtegter at de kan godkendes

ved almindeligt stemmeflertal pi en generalforsamling'

Vedtegtsend ri ngerne blev vedtaget.

5. Fastsattelse af naste 6rs medlemsbidrag, herunder budget v' S6ren Larsen

Soren Larsen gennemgik de nye priser for 2O22 samt budgettet for 202L/22' For 202L122

forventes et overskud pd 60 t.kr. Faldet skyldes at foreningen har givet internettet fra sig i

en periode, men samtidig vil driftsomkostningerne falde tilsvarende.

Jargen Bruun: skol mon have boks for at fd Blond-selv? Ja det skal man.

Budgettet blev godkendt.

6.Va|gafbestyre|sesmed|emmerog2bestyre|sessupp|eanter
A) Henning Wingreen blev valgt ind

B) Bestyrelsesmedlem Steen Skovgaard blev genvalgt

C) Suppleant Kurt Pedersen blev genvalgt

D)Suppleant Poul Erik Jensen blev genvalgt

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

A)Steffen Rex blev valgt som revisor

B) Jan Larsen blev valgt ind som revisor

C) Kim Hansen blev valgt ind som suppleant



8. Eventuelt

SOren Larsen fortalte om de fremtidige planer omkring sportskanalerne og deres placering

i de enkelte pakker. Vi kommer til at se meget mere til mulighederne for at modellere sin

TV-pakke.

Karsten Larsen fortalte om de fremtidige planer omkring biograffilm, som forventes at

komme som streaming samtidig med at de har premiere i biografen.

Erik poulsen: Er der noget som hedder HAL om 3 rir. Det er bestyrelsens vurdering at det

er der. Foreningen har nogle produkter og en prisstruktur, som er absolut

konkurrencedygtigt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Dirigent

Soren Larsen
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