
 
 

Referat af Kalundborgegnens Antennelaug ordinære generalforsamling 

afholdt onsdag den 11. marts 2015 

 

Niels-Jørgen Trælle bød velkommen og gik til dagsordenen for generalforsamlingen. 

Dagsordnen som følger: 

A. Valg af dirigent og stemmetællere 

 Advokat Stig Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent for generalforsamlingen.  

Der var 41 stemmeberettigede personer fremmødt  

Ifølge §8 i vedtægterne blev det konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der 

blev valgt 3 stemmetællere: Daniel Badeby, Christian Frandsen og Kim Hansen. 

 

B. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år. 

Vedhæftet som bilag er beretningen som blev fremlagt af Niels-Jørgen Trælle. 

Bemærkninger til beretningen: 

Peter Herman: Flere og flere kanaler bliver påtvunget medlemmerne. 

Svar: Der findes i dag bland selv tilbud, hvor diverse TV programmer kan sammensættes 

efter eget valg 

Leif Fangel: Hvor langt ud af Røsnæs er nettet udbygget. Er det ude ved Nostrup? 

Svar: Nej, nettet er ikke kommet derud. Der vil kun blive udvidet, hvis økonomien og 

interessen er til stede (nok tilslutninger) 

Beretningen blev godkendt  

 

C. Aflæggelse af regnskab 

Henning Brøgger Obsen fremlagde regnskabet 

Vedhæftet som bilag kan regnskabet ses. 

 

 

 



 
 

 

 

Bemærkninger til regnskabet:  

Leif Fangel: Hvilken type værdipapirer er der investeret i ? 

Svar: Der er investeret i obligationer. 

Leif Fangel: Lønudgifterne er steget. 

Svar: Der er en medarbejder på kontoret, der er på barsel. Der er ansat en vikar. 

Regnskabet blev godkendt 

 

D. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår. 

Henning Brøgger Obsen gennemgik årsbidraget på de 3 pakkevalg 

Vedhæftet som bilag er fastsættelse af årsbidraget 

Ingen bemærkninger til årsbidraget 

Årsbidraget blev vedtaget 

 

E. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag 

 

F. Valg af kasserer for 3 år: 

 

Henning Brøgger Obsen Villig til genvalg 

Henning Brøgger Obsen blev genvalgt 

G. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år:  

Jørgen Almdal  Modtager ikke genvalg 

Thomas Philip (bestyrelsens forslag) Ny opstiller 

Thomas Philip blev valgt 

 

 



 
 

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år:  

Kim Hansen Villig til genvalg 

1 suppleant blandt de fremmødte 

Kim Hansen blev genvalgt som 1. suppleant 

Peter Herman blev valgt til 2. suppleant 

 

H. Valg af 2 revisorer for 1 år: 

Per Nykjær Villig til genvalg 

Sune Sjøberg Villig til genvalg 

Begge revisorer blev genvalgt 

 

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år: 

Peter Herman Villig til genvalg 

Irene Kristensen Villig til genvalg 

Da Peter Herman blev valgt til 2. suppleant til bestyrelsen, blev der foreslået Torben 

Johansen, som blev valgt. 

Irene Kristensen blev genvalgt 

 

I. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt 

Dirigent Stig Nielsen takkede for fremmødet.  Generalforsamlingen sluttede kl. 19.48. 

 

Sekretær     Dirigent 

 

Per Kruse     Stig Nielsen 

Dato:     Dato: 


