
Antenneforeningen Albertslund Vest afd. 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 29. januar 2019

Tilstede: ca- 8O medlemmer
Referent: Jan Jensen

Referat

Ad l Valg af dirigert
På bestyrelsens vegne byder formanden velkommen, og starter med at foreslå Sten Lyth (P050) som

dirigent. Sten Lyth vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning om forenirgens virksomhed i det forløbne år
Formanden aflægger beretning- Beretningen kan læses i sin fulde længde på vestl.dk.
Herefter godkendes beretningen.

Ad 3 Aflæggelse af årsregnskab

Årsregnskabet er sendt ud til alle medlemmer som bilag til indkatdelsen til generalforsamlingen.

Kassereren gennemgår regnskabet «)m er udarbejdet at et revisorfirma.

Der er ingen yderligere kommentarer til regnskabet.

Ad 4 Fastsættelse af medlems-ltilslutningsaftift for indeværende år
Kassereren fremlægger budget og kontingentforslag for det nye kontingent- og regnskabsår.
Budgettet og kontingent godkendes.

Ad 5 Indkomne forclag

Bes§relsen fremlægger et forslag til ændring af vedtægterne, der primært går på, at det skalvære muligt
at være medlem af antenneforeningen uden at modtage tv-signal således, at man kan købe internet via
Yousee. Forslaget vedtages.

Ad 6 Valg af formand (2 år)

Bes§relsen foreslår genvalg af Kent Hansen (R118).

Kent Hansen vælges.

Ad 7 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år!
Bes§relsen foreslår genvalg af Nils Jul Gjerlev (ROOS)

Nils Jul Gjerlev vælges.

Ad 8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jesper Kruuse Jacobsen (R019) og Klaus Antonsen (H06S)

Jesper Kruuse Jacobsen og Klaus Antonsen vælges.

Ad 9 valg af 2 revisorer (2 år)
Bes§relsen foreslår genvalg af H.P. Nissen {P021) og Anker Østerlund (H025).

H.P. Nissen og Anker Østerlund vælges.

Ad 10 Valg af 1 revisorsuppleant (1år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Holger Nielsen (P070).

Holger Nielsen vælges.
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Formand, Kent Hansen
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