Referat af generalforsamling 30/05-2016
Referent Nikolaj Haugsted
1. Formanden siger velkommen
2. Valg af dirigent og referent
Som referent: Nikolaj Haugsted
Som dirigent: Ole Stillund
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse
Forslag
Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til godkendelse
Valg af bestyrelsesformand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af administrator
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Som referent : Nikolaj Haugsted
Som dirigent: Ole Stillund

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse:
Formandens beretning:
Det vigtigste for foreningen er at signalet er godt og pakkesammensætningen tilgodeser medlemmerne.
Vi arbejder sammen med glenten.
Der er blevet arbejdet på at bringe økonomien i orden (mere om det ved punktet økonomi)
Der er god synergi i at Andels.net udbyder ØA.
Tilbagemeldingen fra kunderne er at der ydes god service og at vi leverer et godt produkt.
Fremadrettet skal vi have indført webtv og dette sættes i drift over sommeren.
Der blev fortalt om webtv og at dette skal bibeholde fores aktualitet og relevans på markedet
Vi er i gang med et paradigmeskifte og skal fastholde ...ellers stagnerer vi.
Vi skal væk fra tv pakker og over til frit valg.
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Kan A la carte lægge økonomien ned ?
Vi har lagt det an på at alle bidrager ens så vi skulle ikke blive truet af dette.
Vi regner med at flere ting arbejder med os i forbindelse med at holde os attraktive for kunderne.
Glenten vil opnå flere og flere enkelte kanaler i a la carte.

Revisor fremlægger regnskab:
2014 opdagede vi at vi var en forening for foreninger, så vi som den eneste forening blev beskattet.
Overgangen til glenten kostede og vi havde driftsunderskud i 2015 på 0 kr. på driften. Som det står nu
kommer vi ud af 2016 men udlignet underskud og 0 kr. på driften.
Regnskabet blev godkendt.
Vedtægtsændringer:
Vi har fået udarbejdet nye vedtægter hvor det fremgår at alle ’kunder’ bliver medlemmer i foreningen.
Dette vil bevirke at vi bliver undtaget fra skat, er en medlemsstyret forening der drives non profit.
De ’nye’ vedtægter er ved en fejl ikke blevet sendt til medlemmerne i tide til at gennemføre afstemning
om at ændre disse.
Derfor benyttes kommende ekstraordinære generalforsamling til at godkende vedtægtsændringerne og
der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling.
§8 i de gamle vedtægter ønskes fjernet fra kommende vedtægter da den kan føre til utilsigtede udgifter
for medlemmerne samt at der allerede er sikret adgang til krydsfelter.

Kasserens beretning:
Som det ser ud nu følges budgettet men maksimale afvigelser på 8% (jan, feb, mar)
Budgettet blev vedtaget.
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Bestyrelsesmedlemmer:
Der blev ikke udtrykt ønske om at ændre i den nuværende bestyrelseskomposition.
Bestyrelsen bliver ikke udskiftet og der var ikke yderligere at tilføje

Vedr. Administrator ... blev andels.net genvalgt
Som revisor blev PWC igen valgt.

EVENTUELT:
Der bliver indkaldt til ny ekstra generalforsamling i slutningen af august. Til 5.september

Med venlig Hilsen
Østerbro Antenneforening
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