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Referat af generalforsamling i Østerbro Antenneforening 27-05-2014 
 
Mødet blev åbnet med alle repræsentanter fra bestyrelsen : 

 

Andels.net: Asger Siiger og Henrik Siiger 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse  

4. Forslag  

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til godkendelse  

6. Valg af bestyrelsesformand (vælges i ulige år)  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

8. Valg af administrator  

9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor  

10. Eventuelt 

 

1: Leif Menzel blev valgt til Dirigent og  Henrik Siiger blev valgt til referent. 

 

2: Ole Stillund  redegjorde for det forløbne år 

 

3: Rune Kabbelgaard genemgik årsregnskabe. Det er svært at beregne overskuddet da det ikke er til at 

forudsige hvor mange nye foreninger der kommer til. Regnskabet blev godkendt med samtlige stemmer. 

 

4: Der var to indkomne forslag. 

 

A: Bestyrelsen har mandat til inden for det fastlagte budget at disponener når der skal træffes valg om 

ændringer af kanaler fx ved skift fra vores leverandører. Glenten A2012. Såfremt det medfører store 

merudgifter skal der indkaldes til ekstraordinær GF. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

B: Bestyrelsen indstiller at ØA’s revisor udskiftes med Line Hedam, da vi har brug for en revisor med 

indstigt i antenneforeningernes økonom. PricewaterhouseCoopers Line Heddam reviderer i dag bl.a 

Glentens regnskab. 

 

Forslaget bleev vedtaget 

 

5: Rune Kabbelgaard gennemgik budgettet. Vi bliver straffet af KODA pga. det koster ekstra når der er få 

tilmeldinger i de forskellige pakker vi udbyder. I øvrigt ar det som sagt svært at få budgettet til at gå i 0 (da 

vi jo skal betale skat) pga. tilgangen af nye kunder er svær at spå om. 

 

 og det blev enstemmigt vedtaget. 
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6: Bestyrelseformanden vælges i ulige år. 

 

7: Den gl. Bestyrelses blev valgt til at forsætte arbejdet 

 

8: Andels.net blev valgt som administrator. 

 

9:  PricewaterhouseCoopers Line Heddam blev valgt som revisor 

 

10: Der var ingen forslag 

 

Mødet blev hævet i god ro og orden. 

 

Østerbro 6. juni 2014 

 

Referent Henrik Siiger, Andels.net 
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