Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Gug Visse Dall
antenneforening mandag den 29. november 2004 kl. 19.00 i Vejgaard
Hallen.
1 Valg af dirigent:
Forslag fra bestyrelsen: Jørn Jensen
Forslag fra Egon Lind: Kim Munk-Petersen
Ved afstemningen blev Kim Munk Petersen valgt, men han ønskede ikke at
modtage valget, hvorefter generalforsamlingen blev afviklet med Jørn Jensen
som dirigent.
2. Vedtagelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen.
Den udleverede forretningsorden blev vedtaget efter debat, herunder om
fravigelse af den i forretningsordenen fastsatte taletid, som blev forkastet med
153 stemmer imod 151. Vedtaget at pressen måtte overvære
generalforsamlingen, hvilket ikke har været kutyme i mange år.
Jørn Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
gennemgik dagsorden.
Der var i alt fremmødt 437 medlemmer, heraf 15 ved fuldmagt.
3. Formand Günther Valsby-Rohde aflagde derefter den mundtlige
beretning.
Beretningen blev i store træk en uddybning af den allerede udleverede
skriftlige beretning.
Herudover lovede han at der i løbet af det næste år ville blive nedsat et udvalg
til revision af vedtægterne, som der var indsendt flere forslag om, så det
kunne fremsættes på næste års generalforsamling.
Angående udbud af kanaler er dette i store træk fastlagt på sidste års
generalforsamling, hvor kanalerne blev valgt for 2 år. Bestyrelse har dog
fremsat forslag om afstemning af i alt 5 kanaler, herunder 24Nordjyske, som
kun ville indgå kontrakt for et år samt den nye Tv2Charlie. Såfremt nogle af
disse kanaler skal sendes vil det medføre en stigning i det nuværende
kontingent på kr. 1660,- idet dette kun dækkede allerede vedtagne kanaler fra
sidste år. Såfremt der skal sendes andre vil det medføre en stigning, der
svarer til prisen på kanalen, f.eks. 150,- yderligere for at sende 24Nordjyske.
Efter beretningen startede Sven Hvid Nielsen en omfattende kritik af den
siddende bestyrelse. Kritikken gik på bestyrelsens ændringer i det udsendt
blad til medlemmerne. Ansættelse af en medarbejder på kontoret til at
efterfølge Niels Christensen, samt en revision af vedtægterne, som han dog
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ikke havde nogle konkrete forslag til. Kritikken blev fulgt op af Hugo Elmer og
Egon Lind,
og var alene en negativ kritik af bestyrelsen, og en lang forsvarstale for Niels
Christensen, som trods sine 63 år, stadig ville kunne være medarbejder i
mange år endnu. Peter Oldenburg kritiserede især de foretagne ændringer i
bladet.
GVR forsvarede bestyrelsens ændringer af bladet, idet det aldrig havde været
meningen, at bladet skulle bruges af et enkelt medlem som reklame for sig
selv. Bladet var også hver blevet godkendt af den samlede bestyrelsen
forinden udgivelse. Per Christophersen redegjorde for ansættelsen af en
medarbejder, som var sket efter såvel foreningens advokat og foreningens
revisors råd, idet begge mente, at det var på tide at starte et generationsskifte
på kontoret.
Niels Christensen redegjorde for sin udtræden af bestyrelsen, idet han ikke
ville stå til ansvar for de foretagne dispositioner, og gav samtidig en meget
lang redegørelse for hans arbejdsopgaver.
Et medlem fremførte efter debatten at det var et spørgsmål om valg mellem
Niels og den øvrige bestyrelsen
Sven Hvid Nielsen anførte at det var et valg mellem Niels og en ny bestyrelse.
Debatten mundede ud i, at Hugo Elmer fremsatte et mistillidsvotum til
bestyrelse, som blev sat under skriftlig afstemning.
190 medlemmer stemte imod.
172 stemte for
6 blanke. Hvorefter forslaget var faldet.
Beretningen blev herefter vedtaget.

4. Aflæggelse af regnskab.
Birger Rasmussen fra BDO aflagde derefter foreningens regnskab pr.
30.9.2004.
Overskud kr. 49.652,Aktiver kr. 11.037.599,Egenkapital kr. 6.725.362,Regnskabet vedtaget .
5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift.
Kontingent fastsat uændret til kr. 250,Side 2 af 4
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Tilslutningsafgift uændret kr. 5400,Et stort flertal på generalforsamlingen vedtog, at det samlede kontingent inkl.
betalingskanaler skulle fastholdes på kr. 1.660,-.
Forslag om afstemning om kanaler bortfald herefter, da udsendelse af flere
kanaler krævede en forhøjelse af det samlede kontingent.
6. Indkomne forslag.
Forslag fra Niels Christensen, Hugo Elmer og Sven Hvid Nielsen, der alle 3 gik
på revision af vedtægter ikke sat under afstemning, da bestyrelsen havde
afgivet løfte om revision af vedtægterne
Forslag fra Niels Egon Rasmussen om 2 nye kanaler bortfaldet, da
generalforsamlingen havde sagt nej til stigning i kontingentet.
Forslag fra Jørgen Balslev Hansen om indførelse af pakker af programmerne.
Dette er p.t. ikke teknisk muligt, men må afvente ombygningen/opgraderingen
af anlægget.
Forslag fra Hugo Elmer om udnævnelse af Niels Christensen til æresmedlem
vedtaget..
Forslag fra Lene Toft om udsendelse af TVE forkastet.
Forslag fra Niels Christensen om indførelse af Ip telefoni uden omkostninger
for foreningen.
Ikke behandlet idet det var lovet i beretningen.
7. Valg til bestyrelsen:
Niels Christensen, Per Christophersen, Günther Valsby-Rohde og Herluf Lund
valgt.
8. Valg af suppleanter:
På grund af det fremskredne tidspunkt, og da der var under 40
stemmeberettigede medlemmer tilbage i salen, samt at mange havde
efterladt deres stemmesedler på bordene, foreslog dirigenten, at man undlod
skriftlig opstilling og afstemning, og i stedet valgte de 2 næste på listen fra
valg til bestyrelsen.
Dette blev godkendt af generalforsamlingen, hvorefter Hugo Elmer og Lars
Hjermitslev var valgt.
9. Valg af revisor.
BDO ScanRevision genvalgt.
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10. Eventuelt.
Generalforsamlingen sluttede kl. 23.57.
Referent Herluf Lund

----------------------------Jørn Jensen, dirigent
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