
Konsekvens Bemærkninger

Forslagsstiller: Forslag: kontingent halvårl. i øvrigt

Erik Markmann: Vedr.: Punkt 5a: Vedtægtsændringer:

§3 tilføjelse: At tilsikre at foreningens medlemmer til en

hver tid har de bedst opnåelige og fordelagtige vilkår og

priser på kanaler, takster, service etc.

§8 tilføjelse: Punkt 3a: Fremlæggelse af budget for det

kommende år og godkendelse heraf.

§18 ændring af tekst: Bestyrelsen sørger for at anlægget til 

en hver tid er forsvarligt vedligeholdt og forsikret ud fra

gængse normer for antenneforeninger.

§18 tilføjelse: Bestyrelsen er forpligtet til efter behov og

som minimum hvert 3 år at udbyde vedligeholdelses- og

servicekontrakter samt forsikringer i licitation.

Vedr.: Punkt 5b: Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

Finn Nellemann TV2 News optages som permanent kanal Stign. kr. 112,50

Erik Olsen TV2 Zulu optages som kanal Stign. kr. 118,95

Lars Pontoppidan Foreningen anskaffer nødvendigt udstyr og sender P1 og Ingen Økonomi undersøges

P2 i fuldt omfang. P1 sendes på kanal, hvor FM-kanal er i nærmere før

dag og P2 på kanal, hvor DR-klassisk blev sendt førhen generalforsamling

Erik Markmann Bestyrelsen pålægges at Aalbæk Bugt Antenneforenings

aftaler om vedligeholdelse, vedligeholdelses- og service-

kontrakter samt forsikringer sættes i licitation i indevæ-

rende regnskabsår.

Poul Erik Andersen Kanal 4 tages af programmet Besp. kr. 80,63

Motivering: Kanalen er alt for dyr ift. udbud og indhold

Kanal Voice tages af programmet Besp. kl. 20,63

Motivering: Et led i besparelse, så vi kan få TV2 News

Kanal BBC-news erstattes med CNN- News Stign. kr. 7,50

Motivering: BBC er ikke så godt opdateret som CNN-News

SAT1 og NRD tages af programmet. SAT1 er gratis og NRD

Motivering: Vi har nok i 2 tyske kanaler: ARD og ZDR Ingen er prøvekanal p.t.

Ny kanal: TV2 News

Motivering: Efter vi havde TV2 News som prøvekanal Stign. kr. 112,50

under valgkampen, kan vi ikke undvære denne kanal. Den

opdaterer alle nyheder med det samme, og så er den

dansksproget i stedet for alle de intetsigende amerikanske

programmer.

Lidt mere kreativitet, når man skal vælge prøvekanal.

Motivering: Nogle af prøvekanalerne har været på

programmet i alt for lang tid.

INFO-kanalen skal opdateres.

Motivering: Da vi giver penge til INFO-kanalen, kan vi også 

forvente, at den bliver regelmæssigt redigeret. Der har 

ligget alt for mange gamle nyheder på kanalen.

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNE

Forslag fra medlemmerne til behandling på

generalforsamlingen d. 26/4 2012


