
REFERAT 

AF 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 

I  

KALUNDBORG ANTENNELAUG 

 

 

År 2014 den 12. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Kalundborghallen. 

 

Dagsordenen var følgende: 

 

a. Valg af dirigent. 

b. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed det forløbne år. 

c. Aflæggelse af regnskab. 

d. Indkomne forslag 

e. Fastsættelse af årsbidrag for det løbende regnskabsår 

f. Valg af formand. 

g. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for disse. 

h. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 

i.  Eventuelt. 

 

Ad a: 

Advokat Thomas Philip valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indvarslet i Kalundborg Nyt samt indvarslet i Infokanalen. Han godkendte herefter 

generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Ad b: 

Niels Jørgen Trælle aflagde på bestyrelsens vegne beretning om laugets virksomhed i 2013. 

Beretningen vedhæftes nærværende referat som en del af dette. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

 

Ad c: 

Henning Obsen forelagde laugets regnskab for 2013.  

Regnskabet udviser et overskud på 102.360 kr. Status balancerer med 29.981.889 kr. hvoraf 

egenkapitalen udgør 11.055.460 kr. 

 

Regnskabet godkendtes uden bemærkninger. 

 

Ad d: 

Der var forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne nemlig 

 

Forslag: til § 2, stk. 3. tilføjes: ”Lauget kan – dog mod vederlag-levere TV og/eller 

internetsignaler til andre antenneforeninger.” 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

 



Ad e: 

Henning Obsen forelagde bestyrelsens forslag om et kontingent for grundpakken på 129 kr. 

pr. md. – Svarende til 387 kr. pr. kvartal. 

 

Tillæg for mellempakken 166 kr. pr. md. – Svarende til 498 kr. pr. kvartal. 

I alt for grundpakken og mellempakken 295 kr. pr. md.  

 

Tillæg for fuldpakken 90 kr. pr. md. – Svarende til 270 kr. pr. kvartal. 

I alt for grundpakken, mellempakken og fuldpakken 385 kr. pr. md. 

 

Henning Obsen gennemgik budgettet der lå til grund for forslaget. Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad f: 

Valg af formand: Niels Jørgen Trælle blev genvalgt. 

 

Ad g: 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

På valg er:  

Mogens Houmølle. 

Flemming Røen. 

Kim Hansen. 

Martin Schwartzbach. 

Peer Justesen. 

 

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 

Mogens Houmølle fik        47 stemmer 

Fleming Røen fik   43 do. 

Kim Hansen fik  15 do. 

Martin Schwartzbach fik 4 do. 

Per Justesen fik  1 do. 

 

Til suppleanter for bestyrelsen blev Kim Hansen og Henning Lander valgt. 

 

Ad h: 

Per Nykjær og Sune Sjøberg blev genvalgt som revisorer. 

 

Peter Herman og Irene Kristensen blev genvalgt som suppleanter. 

 

Ad i: 

Der var enkelte spørgsmål under eventuelt. 

 

 

Thomas Philip 

Dirigent 


