Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug
Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 1900
Tilstede: Peter, Kim, John Henry, Torben, Kaj Hansen. Stefan kom efter afslutning på
generalforsamlingen

1. Valg af dirigent. Kim
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år til godkendelse.
Bestyrelsens beretning for 2021 og planer for 2022
Jeg gentager lige mig selv fra sidste års beretning: Det har været endnu et stille år på grund af
corona, men heldigvis begyndte fibernettet at blive udrullet og nedgravet. Det er stadig ikke helt
færdigt, men godt på vej og kører, efter hvad vi hører, ganske stabilt.
Tv-kanalerne kører efterhånden tilfredsstillende, men desværre driller TDX’erne i antennehuset
engang i mellem. Vi forsøger også fortsat at finde de bedst mulige erstatninger for de forsvundne
DR-kanaler, men det er meget svært at finde gode gratis kanaler.
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og budgettet for det kommende år diskuterede vi som
sædvanligt hvor meget vi skulle foreslå at hæve kontingentet, men også denne gang foreslår vi
uændret kontingent, takket være kassererens evner til at holde på pengene.
For det kommende år har bestyrelsen ikke de store planer. Vi forventer, at Acia snarest får deres
fiber installationer i fuld drift, så vi kan få slukket for de gamle forstærker skabe, og medlemmerne
kan få det de er blevet lovet.
Følg også med på vores hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk, hvor referatet fra
generalforsamlingen og denne beretning også vil være at finde.
Tak
På bestyrelsens vegne
Peter Iversen
formand

Beretningen godkendt

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kim fremlagde regnskabet og gennemgik de væsentligste poster.
Godkendt. Regnskabet kan som altid ses hos kassereren.
4. Eventuelle forslag
Ingen forslag

5. Budget for 2022 til orientering samt fastsættelse af
kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslaget vedtaget
6. Valg af bestyrelse
Peter Iversen
John Henry Jensen
Valg af bestyrelsessuppleant
Keld Hjort

(genvalg)
(genvalg)
(genvalg)

7. Valg af bilagskontrollanter og suppleant
På valg: Keld Hjort
(genvalg)
Torben Andersen
(genvalg)
Valg af suppleant
Kaj Hansen valgt
8. Eventuelt: Intet
Generalforsamlingen slut kl. 19:13

