
Referat af generalforsamling i Lunderskov Antenneforening torsdag den 23. 
februar 2012 i det gamle rådhus.

Der var mødt 53 deltagere op til generalforsamlingen. Foreningen har ved årets udgang 2011 1213 
medlemmer.

1. Valg af dirigent:
Erik Hastrup blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet og indeholdt de punkter som vedtægterne kræver.

2. Formandens beretning. 
Beretningen kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside www.lunderskovaf.dk 
Beretningen gav anledning til en kort debat,  som primært koncererede sig om tekniske 
spørgsmål i forbindelse med indførelse af tre tv-pakker og overgang til MPEG 4 og analog 
og digitalt tv. En anden del af debatten omhandlede indførelse af tre tv-pakker. 
Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kasseren aflagde regnskabet som viste et overskud på 379.800,16 kr. Kasseren redegjorde 
for de enkelte poster og hvorfor overskuddet i år var så meget større end sidst år. Det 
skyldes forskydning i udgifter mellem to regnskabsår. Kasseren kunne meddele, at 
foreningens sunde økonomi gør det muligt at udføre de ganske stor omkostninger ved at 
lave nye forstærkere m.v. på grund af indførelse af ekstra tv-pakker og ny teknik kan 
finansieres af foreningens kasse. Der var ganske få spørgsmål til kasseren og regnskabet 
blev godkendt med akklamation. 

4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen havde to forslag.

i. Et forslag om mulighed for medlemskab uden forsyning for tomme huse. Forslaget 
blev vedtaget.

ii.Et forslag om indførelse af tre tv-pakker med nyt indhold i pakkerne. Der kunne 
træffes afgørelse om indhold af pakke 1 og pakke 3. Pakke 2 var besluttet af 
bestyrelsen i samarbejde med en række antenneforeninger over hele landet. Efter 
nogen debat om programmer, demokrati, placering af programmer i pakkerne 
samt priser blev bestyrelsens forslag vedtaget med stort flertal.  Pakkerne og 
indholdet af disse kan ses på hjemmesiden og har været annonceret i Lunderskov 
Ugeavis. Pakkeskift kan ske ekstraordinært indtil den 15. marts. Der er annonceret 
særskilt om pakkeskift.

5. Fastsættelse af medlemskontingent og tilslutningsafgift for 2012.
Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent og uændret tilslutningsafgift. 
Generalforsamlingen vedtog dette. Kontingentet for 2012 udgør 185 kr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant



På valg som bestyrelsesmedlemmer var Erik Demant og Lars Kofoed. Som suppleant Jørgen 
Carlsson. Alle blev genvalgt. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg var P. Nis Iversen og Carl Magnus Mogensen. Begge blev genvalgt.

8. Evt.
På Lunderskov Antenneforenings vegne overrakte Hardy Jessen formand Henrik Wulff en 
vingave som tak for 25 års virke i Antenneforeningen. 

Referent Erik Demant

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Henrik Wulff

Kasser Lars Kofoed

Sekretær Erik Demant

Bestyrelsesmedlem Hardy Jessen

Bestyrelsesmedlem Bjarne Hald. 


