
Konsekvens

Forslagsstiller: Forslag: kontingent halvårl.

Bestyrelsen Skal TV2 Frii optages som program i pakke 2.

Vi har haft TV2 Frii som prøvekanal på den betingelse,

at den skulle sættes til afstemning på førstkommende

generalforsamling.

Hvis der stemmes JA til kanalen, skal der betales med 

tilbagevirkende kraft fra1/1 2015 pr. halvår 2015

Hvis der stemmes NEJ, er der ingen udgift. kr. 69,15

Pris kr. 9,22 + moms pr. måned

Bestyrelsen Skal TV2 Sport optages som program i pakke 3.

Vi har haft TV2 Sporti som prøvekanal på den betingelse,

at den skulle sættes til afstemning på førstkommende

generalforsamling.

Hvis der stemmes JA til kanalen, skal der betales med 

tilbagevirkende kraft fra1/1 2015 pr. halvår 2015

Hvis der stemmes NEJ, er der ingen udgift. kr. 105,-.

Pris kr. 14,- + moms pr. måned

Inge Marie Boel "Jeg vil gerne foreslå, at TV3 Sport 2 kommer med i

den dyre pakke. Det er på denne kanal al tennis sendes". pr. halvår 2015

Pris kr. 8,27 + moms pr. måned kr. 62,02

Jakob Kjeld Der står i foreningens vedtægter, at bestyrelsen består af

5 personer. Hvis man går ind på foreningens hjemmeside

under bestyrelse, er der nævnt 6 personer.

Forretningsfører Karsten Hemminsgen er ikke medlem af bestyrelsen

og har derfor ikke stemmeret. Det foreslås, at han tages af

listen over bestyrelsesmedlemmer.

Jakob Kjeld Der foreslås, at man afvikler stillingen som forretningsfører, 

der i øvrigt ikke findes i foreningens vedtægter for at

spare honoraret, som ønskes oplyst på generalforsamlingen.

Jakob Kjeld Det foreslås, at man i dagsorden under valg til bestyrelse skriver,

hvem der er på valg, og om vedkommende modtager genvalg.

Jakob Kjeld Det foreslås, at man ved udløb opsiger vedligeholdelseskontrakten

af foreningens anlæg.

Herefter sendes fremtidige vedligeholdelseskontrakter i 

licitation max. hvert andet år.

Det skader aldrig med konkurrence, og vi opnår måske en

væsentlig besparelse.

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNE

Indkomne forslag til behandling på

generalforsamlingen d. 26/3 2015


