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1. Valg af dirigent. Karsten Hemmingsen 

2. Bestyrelsens beretning. Se bilag. 

3. Aflæggelse af årsregnskab. Se billag. 

4. Bemyndigelse iht.§ 21. Godkendt 

      5a. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.  

§1,§2.§6.§9.§22 blev godkent. §3 blev godkend, samt en tilføjelse fra Erik Markmann: at tilsikre at 
foreninges medlemmer til en hvertid har de bedste opnåelige og fordelagtige vilkår og priser på 
kanaler, takster, service ect. §17 medlemmerne mener ikke at man kan hænge på en anden gæld. § 
18. Forslag fra Erik Markmann, blev trukket til bage. Men ændres til Bestyrelsen sørger for at 
anlægget til en hver tid er forsvarligt vedligeholdt og forsikret. § 23, forslaget blev ikke godkendt, 
vi beholder den gamle i 1 år, da bestyrelsen skal finde ud af hvordan det forholder sig 
skattemæssigt. I §8 ville Erik Markmann gerne have tilføjet: fremlæggelse af buget for det 
kommende år og godkendelse her af. Dette er ikke muligt, da vi ikke kan forud se dette. 
 

5.b. indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
 

Tv2 news blev valgt i pakke 2 med stemmerne ; 29. ja 20. nej 2. blanke 
Zulu blev valgt i pakke 3 med stemmerne; 37 Ja, 7 Nej . 0 Blanke 
Forslag Kanal 4 fjernes. 13 Ja . 31 Nej 4. Blanke. Kanal 4. forbliver i pakke 2. 
Forslag Voice fjernes. 25 Ja. 20 Nej. 4 Blanke. Voice forsvinder fra programfladen. 
Kanal BBC-news erstattes med CNN-News. 38 Ja 8 Nej. 3 Blanke. BBC-News skiftes med CCN-
News 
Sat1 og NRD tages af programfladen, forslaget trækkes tilbage, da den ene er prøve kanal og den 
anden er gratis. 
Forslag at foreningen anskaffer det nødvendige udstyr til Radiosigna l/ DABkanaler trækkes tilbage 
da Ekspert er i gang med at renovere anlægget. 
Henstilling til bestyrelsen at vi er mere kreative medhenblik på prøvekanaler, og at Info-kanalen 
regelmæssigt bliver opdateret. 

 
5. Valg af bestyrelse. Kurt Pedersen ønsker ikke genvalg. Karsten Kristensen ønsker genvalg. 
På Valg var med stemmerne; Thomas Hjort 20 stemmer. for, Ragnhild Nielsen 27 stemmer., 
Karsten Kristensen med 37 stemmer. Hermed blev Ragnhild og Karsten valgt. 
6. Valg af suppleanter. På Valg Ragnhild Nielsen og Lars Henrichsen. 
Thomas blev i stedet for Ragnhild, suppleant uden modkandidater Lars forbliver suppleant.  
Suppleanterne skal i fremtiden deltage i bestyrelsesmøderne, for at bedre kunne træde til ved 
frafald i bestyrelsen. 
7. valg af revisor.  Blev BDO Hirtshals valgt 


