
Referat fra ordiner generalforsamling 2O22

1. Valg af dirigent
Formand Thomas Kjer bOd velkommen. Soren Larsen blev valgt som dirigent. S6ren konstaterede at

generalforsam li ngen var rettidig indka ldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning ved Thomas Kier
Thomas Kjer aflagde beretning for det forgangne 6r, hvor en af de storre endringer var at Yousee overtog
leveringen af internet ijuni mined 202L.

3. Aflaggelse af regnskab ved S6ren Larsen

Arsregnskabet blev gennemgiet i hovedtrek. Resultatet blev nesten lig med forventet p5 trods af faldende
medlemstal og meget hOj el-udgift det sidste halvir. Der kom et spOrgsmSl fra salen om forskellen pi
Copydan og programafgifter som Soren Larsen gav forklaring p6.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Thomas Kjer redegjorde for de fremsatte andringsforslag. Forslag 1: Endring af 57 stk.3 til: @vrige

aendringer, herunder pakkeskift, fOlger det til enhver tid geldende prisblad og skal ske skriftligt.
Forslag 2: Andring af 57 med et nW stk.4: Udmeldelse samt pakkeskift kan alene ske ved geldende
formular p6 foreningens hjemmeside. Anden skriftlig henvendelse godtages alene ved manglende adgang
til internet.
Begge forslag blev vedtaget.

5. Fastsattelse af naste irs medlemsbidrag herunder budget ved S6ren Larsen
SOren Larsen gennemgik de nye priser samt budget for 2O23, hvor der grundet prisstigninger af
programafgifter og el-udgifter kommer mindre prisstigninger pi kontingent og alle fjernsynspakkerne
SporgsmSlfra salen om medlemstal, svar ca. 1380 medlemmer.
Budgettet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
A) Formand Thomas Kjer genvalgt

B) Nestformand Karsten Larsen genvalgt

C) Kasserer Soren Tue Larsen genvalgt

D) L. Suppleant Kurt Pedersen genvalgt

E) 2. Suppleant Tom Pedersen nyvalgt

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
A) Revisor Steffen Rex genvalgt

B) Revisor Jan Larsen genvalgt

C)Suppleant Kurt Pedersen nyvalgt

8. Eventuelt
Der kom flere sporgsmil fra salen om bl.a. tv boks kontra fjernsyn, Yousee fjernsyn uden om HAL mv. som



kasserer S0ren Larsen svarede uddybende pi og Soren Larsen informerede ogs6 om det nye Yousee play
Der var ros fra salen til arrangementet med Yousee, da de var ved Hong Centret tidligere p5 6ret.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Dirigent

Soren Larsen


