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• Dagsorden i henhold til vedtægterne: Godkendt lovligt varslet.  

• Valg af dirigent: Valgt Karsten Hemmingsen  

• Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Oplæst af formanden, og godkendt. 

Se bilag. 

• Aflæggelse af regnskab Se regnskab 

• Meddelelse af bemyndigelse iht. § 21 Godkendt 

• Indkomne forslag Se punkt 2. 

• Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.: Mogens Brun og Heike Gru, Genopstiller 

uden modkandidater, Johnnie Møller Knudsen ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslog 

Kim K Nielsen, som blev valgt uden modkandidater.  

Bestyrelsessuppleanter: Blev Raghild,  Lars Henrichsen 

• Valg af revisor BDO 

• Eventuelt Ønsker om prøve kanal; tv2 news.  

Ønsker programstyring, hvor man selv kan vælge hvilket kanaler man vil se. Men dette vil 

blive en alt for dyr løsning. 

Ønske om at indkommende forslag, ligger fremme på bordene ved generalforsamlingen. 

Der blev fremsat undren omkring prisen på genetablering af signal, og prisen på skift af 

pakker, hvorfor er det dyre at nedgradere end at opgradere?? Bestyrelsen  undersøger 

nærmere.  

Der var lidt bekymring omkring indestående i banken i tilfælde af bankkrak, men hvis dette 

skulle ske, vil det blive modregnet den gæld der er i banken, og store beløb står kun i kort 

tid. 

Pakke 1 står ikke på infokanalen, hvilket den naturligvis skal. 
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Punkt  2  Indkomne forslag 

1) Fra bestyrelsen i Aalbæk Bugt Antenneforening vedr. omlægning af, samt godkendelse 

af nye kanaler med virkning fra 1/7 2011: 

 Tv3+ flyttes fra pakke 2 til pakke 3 

 Τv2 zulu kommer ind i pakke 2 

Tv6 – der nu er prøvekanal – kommer ind i pakke 3  

Begrundelse: Vi havde hørt at der var ønsker om at få Zulu, men der var ikke kommet et 

konkret ønske. Og for at pakke 2 ikke skulle stige voldsomt, havde man valgt at tv3+ som til 

dels er en sportkanal, og som vil stige meget, og tv6 som er sport blev lagt i pakke 3. Der var 

stor uenighed om man kunne afstemme om så mange ting i et forslag. Men afstemningen blev  

19 Ja 30 Nej  

2) Forslag om at Tv6 vælges ind i pakke 3. 

Begrundelse: Tv6 er en sportskanal.  

Økonomiske konsekvenser: pakke 3 til stige med ca. Kr. 75,- pr. Halvår med virkning fra 1/7 

2011. 

19 Ja 10 Nej 18 Blanke 
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3)3)3)3) Ønsker om hvilke kanaler, der bør være på fællesantenneanlægget: 

SD kanaler: Tv2Zulu, Discovery Science og Kanal 6 

 HD kanaler: Tv2 film, Tv3, Nrk1, Tv2 Norge, Kanal 5, BBC, Discovery Channel, National 

Geographic, Svensk Tv4, Animal Planet, Eurosport og Kanal 6 

Begrundelse: Skagen har HD kanaler til samme pris. Da der står : bør være, anses det ikke 

som et forslag. Men bestyrelsen vil med tiden som der bliver plads til det, og hvis det ikke 

koster ekstra, indsætte HD kanaler fremover, hvis det er muligt. Hvis man ønsker nye kanaler 

skal det fremstå tydeligt. 

5) Forslag om vedtægtsændring: 

Forslag om ændring af § 23  

vedr. Anvendelse af foreningens formue i tilfælde af foreningens opløsning ændres fra: 

• nuværende: Aalbæk Borgerforening 

• Forslag: mulige aktiver tilfalder almennyttige kulturelle formål i Antenneforeningens 

udbredelsesområde 

Ændring af vedtægter skal fremlægges ved en ekstraordinær generalforsamling. 

16 Ja 18 Nej 25 Blanke. 


