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1. Valg af dirigent. 

• Formanden bød velkommen  Karsten Hemmingsen blev valgt som dirigent uden 

modkandidater, Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed  i det forløbne år og planer for det kommende år. 

Formanden aflægger beretning for 2014. 

Der blev stillet spørgsmål til: 

• bedre information omkring opsætningen af kanaler, at de skal opsættes som 

Stoftanet`s netværk og ikke Canaldigital som er vores udbyder, men da det er Trionet 

der leverer signalet og de er en del af stofanet. 

• Der kommer flere HD kanaler pr. 1/7 når de analoge kanaler er væk, og der kræves 

ikke ekstra udstyr for at modtage HD, men for god kvalitet er det vigtigt at kablerne 

er Hf tæt. 

• Frit valgs tv, vi har ikke udstyret til at modtage det, men bestyrelsen er i gang med et 

samarbejde med Skagen Antenneforening, hvor vi muligvis kan købe det. Der vil 

komme et informationsmøde omkring dette hvis det bliver aktuelt. 

• Ønske om at kunne tage tv2 med, når man er på ferie.  Vi vil kunne få tv2 play, til en 

billig pris når vi har etat bestemt antal tv2 kanaler i vores pakker (det har vi nu) til en 

pris af 30-35 kr. Der kommer yderliger oplysninger omkring dette på vores info-side 

og hjemmeside. 

         - Beretningen blev derefter godkendt. 

3. a: Aflæggelse af regnskab. 

• Godkendt.  

4. b: Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering. 

• Forventet overskud på 1500 kr. 

5. Meddelelse af bemyndigelse iht. § 21. 

• Godkendt  

  



 

6. Indkomne forslag. 

• TV2 Frii optages som program i pakke 2.                  vedtaget   

  34 Ja   8 Nej   1 blanke 

• TV2 Sport optages som program i pakke 3.               vedtaget               

 25 Ja   4 Nej   14 Blanke 

• TV3 Sport 2 optages som program i pakke 3..          vedtaget              

  21 Ja   7 Nej   15 Blanke 

• Bestyrelsen består af  5 personer men der er nævnt 6 personer. Forretningsfører 

Karsten Hemminsgen er ikke medlem af bestyrelsen, og tages derfor af listen over 

bestyrelsesmedlemmer. Dette godkendes. 

• Der foreslås, at man afvikler stillingen som forretningsfører                     

 4 Ja  39 Nej  1 Blank 

•  Det foreslås, at man  i dagsorden under valg til bestyrelse skriver, hvem der er på 

valg, og om vedkommende modtager genvalg.  Dette godkendes. 

• Det foreslås, at man ved udløb opsiger vedligeholdelseskontrakten. Dette forslag 

frafaldes, da foreningen ikke har en vedligeholdelse kontrakt med nogle. 

 

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

Valg til bestyrelsen. 

• Mogens Brun, Kim Nielsen og Heike Gru blev genvalgt til bestyrelsen uden 

modkandidater. Poul Erik blev foreslået men ønskede ikke at opstille. 

Bestyrelsessuppleanter:  

• Thomas Hjort og Lars Henrichsen blev valgt uden modkandidater. 

8. Valg af statsaut. eller reg. revisor. 

• BDO Hirshals. genvalgt- 

9. Eventuelt. 

• Ros til Mogens, som formand, og måden at håndtere generalforsamlingen.  

• Program/pris vil komme på hjemmesiden 

• Prøvekanal kan ses i pakke 1, efter den 1/7-15 

• Alle DR kanaler skulle gerne ligge i pakke 1. 

• Ønske om at få gratis underkanaler fra ZDF 

• Der arbejdes på at få FM radiokanaler, så de ikke skal høres over TV, 

 ca. Pris 5000 Kr. pr. stk. evt. udvælge de mest efterspurgte.  Ser nærmere på dette. 


