
 

Aalbæk Bugt Antenneforening 

                 Referat af ordinærgeneralforsamling 18.04.2013 

                          
Pkt. 1:  

Formanden bød velkommen  

Karsten Hemmingsen blev valgt som dirigent uden modkandidater, 
Generalforsamlingen er lovligt varslet i avisen, infokanalen, og internettet. Dog 
ønskes der at det også kommer i Frederikshavn Onsdag, hvilket der vil blive sørget 
for næste gang. 

Pkt. 2:  
        Formanden aflægger beretning for 2012. 

         - Infokanalen blev diskuteret.   
         - Karsten Hemmingsen orienterede om for sent opkrævet kontingent. 
         -Formanden og Expert orienterede omk. Problemer med overgangen til GC-BO, samt 
dårlig forbindelse enkelte steder i Ålbæk der blev diskuteret, der blev oplyst at der stadig 
var problemer enkelte steder, De skal efter generalforsamlingen tale med GC-BO.  omk. 
problemet. 
         - Beretningen blev derefter godkendt. 

  
Pkt. 3:   

Aflæggelse at regnskab.2012 

          - Karsten Hemmingsen gennemgik regnskabet. 
          - Efter få spørgsmål bla. Forhandlinger omkring leje af masten til TDC, som er 
en 5 årig kontrakt, blev regnskabet godkendt. 
          - Derefter blev budgettet for 2013 fremlagt. Der forventes at der er udgifter for 
3.979.000 kr. og indtægter for 3.980.00. så der bugetteres med et overskud på 1000 
kr. 
  

Pkt. 4:  
Bemyndigelse i henhold til § 21 godkendt. 

  



Pkt. 5: 
 Indkomne forslag. 

         - Forslag fra Leif Jensen vedr. ændring af internetudbyder  
5. Ja- 16. Nej � ikke vedtaget. 
         
 - Forslag fra Inge Marie Boel og Søren Aarup vedr.Tv.3`s sportskanaler i pakke 3. 

Der opfordres til at hvis man ikke har tilhørsforhold til pakkerne stemmer man blank. 
20. Blanke – 4. Ja. – 13. Nej. � ikke vedtaget. 
        
  - Forslag fra Karsten Pedersen vedr. varsling om prisstigninger. 

             Forslaget frafaldes, men bestyrelsen tager det til efterretning om det kan ske 
pr. nyhedsbrev pr. mail. 
        
  - Forslag fra Peter Roden vedr. vedtægtsændringer. 
           I § 1 tilføjes:" Foreningen er hjemmehørende i Aalbæk, Frederikshavn 
Kommune" der opfordres fra bestyrelsen at der ikke ønskes, at formandens adresse 
oplyses i vedtægterne. Samt beholde, at det var borgerforeningen der stiftede 
antenneforeningen, af historiske begrundelse. 
           Ændring af § 23 vedtages som foreslået. 
           Ændring af § 24 frafaldes. 
         - Vedtagelserne skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling senere. 
  

Pkt. 6:   

Valg til bestyrelsen. 

          - Mogens Brun, Heike Gru og Kim Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen uden 
modkandidater. 
          - Bestyrelsessuppleanter:  
            Thomas Hjort og Lars Henrichsen blev valgt uden modkandidater. 
  

Pkt. 7:   

Valg af revisor. 
          - BDO Hirshals. genvalgt- 
  

Pkt. 8:  

 Eventuelt. 

          - Der var ros for DR Klassisk. 
          - Orientering om TV2 Fri, gratis året ud, herefter 8,95 + moms, den lægges ind 
på prøvekanalen. Derfor vil TLC, forsvinde. 
Der ønskes at vi får TCM som ny prøvekanal. 
          - GC-BO orienterede om fremtidige muligheder for tilvalg af  Tv-kanaler. 
  
Derefter takkede formanden forsamlingen for god ro og orden. 

 


