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Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2022

Til stede: Ca. 25 medlemmer

Referent: Nils jul Gjerlev

Referat

Ad i Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne bød formanden velkommen, og foreslog Sten Lyth (P060) som dirigent. Sten Lyth

blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden aflagde beretning. Beretningen kan læses i sin fulde længde på vestl.dk.

Beretningen gav anledning til nogle spørgsmål, herunder hvornår man forventer, at Norlys lægger fiber ind i
vores boligområde. Det kunne bestyrelsen umiddelbart ikke svare på, idet vi ikke kender deres anlægsplan.

Men ud fra hvad vi har hørt, forventer vi, at alle vores grundejere får tilbudt fiber fra Norlys i løbet af 2022.

Det er vigtigt at understrege, at vi som antenneforening eller grundejerforening ikke er involveret i Norlys
udrulning af fibernet i vores boligområde. Aftaler om levering af fibernet vil derfor være et forhold mellem

den enkelte grundejer og Norlys.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3 Aflæggelse at årsregnskab

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

Kassereren gennemgik regnskabet, som var udarbejdet at et revisorfirma.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 Fastsættelse af medlems-/tilslutningsafgift for indeværende år
Kassereren fremlagde budget og kontingentforslag for det nye kontingent- og regnskabsår.

Budgettet og kontingent blev godkendt.

Ad 5 Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

Ad 6 Valg af Kasserer (2 år)

Genvalgt blev Mogens Weber (R069)

Ad 7 Valg af i bestyrelsesmedlem (2 år)

Genvalgt blev Christian Johansen (R022)

Ad 8 Valg at 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)

Valgt blev Peter Jørgensen (R076) og Line Rosenbæk (R064)

Ad 9 valg af 2 revisorer (2 år)

Valgt blev HP. Nissen (P021) og Anker Østerlund (H02S).

Ad 10 Valg at i revisorsuppleant (lår)

Valgt blev Holger Nielsen (P070).
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