
Hundigegaard Antennelaug
Ordinær generalforsamling fredag den 18. september 2020 kl. 1900

i Krogaardsskolen festsal.
Skoleager 1, 2670 Greve

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent (konstatering af fuldmagter)
2. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne r.
3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for kalenderret 2019, ved Profil Revision.
(Regnskabet er tidligere udsendt og fremgår desuden af laugets hjemmeside.)
4. Forslag til ændringer af laugets vedtægter. (Forslaget er vedlagt.)
5. Forslag til fastsættelse af afgifter og gebyrer:

a. Bestyrelsen foresl& tilslutningsafgiften fastsat efter indhentet tilbud fra
laugets servicepartner.

b. Bestyrelsen foresIr følgende abonnementsafgifter og gebyrer således:
Fuldpakke kr. 5.500,00 + laugskontingent
Mellempakke kr. 4.100,00 + laugskontingent
Grundpakke kr. 1.700,00 + laugskontingent
Alene internet Laugskontingent
Gebyr for pakkeskift og bland selv kr. 375,00
Gebyr for genbning. Kr. 400,00
Oprettelsesgebyr. kr. 400,00

6. Evt, forslag fra medlemmer.
7. Vederlag til bestyrelsen (delvis sponsoreret afYouSee).

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer, samt de eventuelt tilknyttede
konsulenter, tildeles fri internetpakke, fri kontingent til lauget, fri TV pakke
og telefongodtgørelse p kr. 2.400,00

8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af laugskontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentet til kr. 625,00. (Budgetforslaget er vedlagt)

9. Valg af formand. Bestyrelsen foreslar næstformand Henning Christoffersen.
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

P valg er: Bjarne Mejer, Ole Bjarno og Winnie Laursen. Alle modtager
valg.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af Registreret Revisor. Bestyrelsen foreslår Profil Revision.
13. Valg af kritisk revisor, samt i revisor suppleant.
14. Eventuelt.

Formanden bød velkommen

Adi.
Morten Rønne valgt

Efter en kort diskussion om vedtægterne vedrørende antal af fuldmagter pr. medlem
besluttede dirigenten at alle fuldmagter blev godkendt.

Generalforsamlingen lovligt indkaldt.

Der 63 fremmødte + 12 fuldmagter og der bliver taget referat.
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Ad. 2;
• Formanden stod for en kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
• Der blev gjort op med de urigtige påstande p en Hundigegrds Grundejerforenings

Facebook gruppe om ulovligheder fra den tidligere kasserer.
• Gennemgik derefter den udsendte beretning og fremlagde tallene for ændringen af

pakkepriserne der uændrede eller faldet let.
• Kontingentet har det dog været nødvendigt at øge.

Desuden bad formanden generalforsamlingen om at tage stilling til om spørgsmålet;

Har bestyrelsen handlet ansvarligt og kan forløbet godkendes trods de på daværende
tidspunkt manglende godkendte vedtægter?

Under punktet var der en livlig debat om bestyrelsen måde at håndtere dagligdagen p i
forhold til rykkere, lukning af signal, om man kunne undlade at trække et à conto beløb fra
senere betaling, samt om den ekstraordinære indbetaling p 350.000, - hvor har pengene
mangle? Samt at Facebook var den eneste mulighed for at medlemmerne kunne tale sammen
og ikke mindst at der burde have været indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling da
økonomien var værre end forventet

Svar fra bestyrelsen;
• Der er sendt rykkere og er der ikke blevet betalt er der selvfølgelig blevet lukket for

signalerne
• Kan ikke umiddelbart svare p hvorfor der ikke er der er svaret p mails, for det

prøves der p, løbende
• De 350.000 er indbetalt af den tidligere kasserer private penge, og anmodningen om

fremsendelse betalingsoplysniner skulle give et overblik over hvor de evt, manglede.
• P hjemmesidens vedtægter star der hvordan der opkræves til foreningen
• Bestyrelsen blev valgt til at rydde op og har derfor ikke overvejet at indkalde til en

ekstraordinær generalforsamling, da økonomien viste sig at være værre end forventet

Dirigenten foreslog at suspendere beretningen og g til punkt 3 regnskab og derefter vende
tilbage til punkt 2, da der hele tiden dukkede spørgsmål op til regnskabet

Der er revisionsfejl, idet der burde have været ptegninger fra revisors side p regnskabet,
da der er udbetalt mere end der er indkrævet.

Spørgsmål fra medlemmerne;
• Hvor ofte betaler vi YouSee?
• Hvis bestyrelsen falder i dag, hvor lang tid har vi s signal?
• Vi taler for meget om 2020, generalforsamlingen handler om 2019 regnskabet
• Jeg er ny, hvad betaler jeg for, jeg har kun internet.

Svar;
• 4 gange om året
• Til april 2021
• Ved ren internet betales der for brug/drift af foreningens anlæg. Valgt hastighed

betales direkte til YouSee.

Forsamlingen gik herefter tilbage til punkt 2.

Spørgsmål fra medlemmerne;
• Hvad har I talt med forsikringen om?

Vi har forsikring gennem FDA hvor der er anmeldt skade p kr. 350.000, -
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Følgende stemmetællere blev valgt;
Ferhat Yildiz, Halime Cift og Allan Riis-Reese.

Der skulle tages stilling til 2 punkter;

Spørgsmålet fra formanden under beretningen;
Har bestyrelsen handlet ansvarligt og kan forløbet godkendes trods de på daværende
tidspunkt manglende godkendte vedtægter?

Blev godkendt overvældende med overvældende flertal.

Den resterende beretning;
For; 36 - Imod; 21 - undlod 7, og 8 gav sig ikke til kende.

Beretningen er taget til efterretning.

Ad. 3;
Regnskabet var løbende gennemgået og overgik til valg om godkendelse;
Godkendt 32 - 19 imod - 9 hverken for eller imod - 12 har ikke stemt.

Regnskabet er godkendt

Ad. 4;
§ 4 vedtaget

- § 4.2 vedtaget
- § 4.3 vedtaget

- § 5.1 vedtaget, men punkterne 5 og 6 bør
byttes om, bliver til forslag til ny ordinær generalforsamling

- § 5.2 vedtaget
- § 6.2 ikke

vedtaget
- § 7 vedtaget

- § 7.2 ikke vedtaget
- § 8.2 ikke vedtaget

- § 8.3 vedtaget
- § 8.4

vedtaget
- § 9 ikke vedtaget

- § 9.2 vedtaget

Ad. 5;
Vedtaget

De sidste punkter p dagsorden kunne ikke behandles pga. tidspres og efterfølgende
nedlukning af lokalet. Bestyrelsen indkalder snarest til en opfølgende generalforsamling, med
de sidste punkter p dagsorden;

Generalforsamlingen genoptaget 26. oktober 2020 med de resterende punkter:

6. Evt, forslag fra medlemmer.
7. Vederlag til bestyrelsen (delvis sponsoreret afYouSee).

Bestyrelsen foreslk, at bestyrelsesmedlemmer, samt de eventuelt tilknyttede
konsulenter, tildeles fri internetpakke, fri kontingent til lauget, fri TV pakke
og telefongodtgørelse p kr. 2.400,00

8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af laugskontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentet til kr. 625,00. (Budgetforslaget er vedlagt)

9. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår næstformand Henning Christoffersen.
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

P valg er: Bjarne Mejer, Ole Bjarno og Winnie Laursen. Alle modtager
valg.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af Registreret Revisor. Bestyrelsen foreslår Profil Revision.
13. Valg af kritisk revisor, samt i revisor suppleant.
14. Eventuelt.

Morten Rønne genvalgt som dirigent
Fremmødte 50
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Fuld magter 63

Stemmetællere Gurli, Kim og Allan

• Der blev stillet spørgsml omkring hvor mange fuldmagter man kan have med ved
generalforsamlingen

Dirigenten gennemgik derfor kort hvad der var vedtaget ved første del af
generalforsamlingen

Ad 6. Der var indkommet tre næsten enslydende forslag om nedlæggelse eller salg af
foreningen og det blev fra dirigenten foreslået, at de tre forslag blev behandlet samlet.

Der kom spørgsmål om hvad nedlæggelse af foreningen betyder.
• Der er en kontrakt løbende i fem r fra 2017, hvorefter kontrakten kan opsiges.
• Herefter skal der betales et beløb for udtrædelse de næste to ar.
• YouSee har betalt lidt over en million for ombygning/opgradering af anlægget.

Et salg som foreslået er ikke muligt jf. vedtægterne pt. Det er formentlig fordi muligheden
ikke var tænkt ind fra starten, men forslaget vil alligevel kunne behandles, da det samtidig
gr ud p nedlæggelse.
Hvor mange medlemmer der i foreningen?

• Lidt over 500

Hvorfor drives vi ikke p samme made som Eriksminde Antenneforening der tilsyneladende
kører godt?

• De har egen hovedstation og dermed en anden teknisk og administrativ opbygning.

Efter diskussionen endte det med to afstemninger, en om nedlæggelse og en om salg til
YouSee eller andre.

• 5 stemte for nedlæggelse
• 45 stemte for salg 57 stemte imod salg

Forslagene faldt

Ad. 7;

Kommentarer fra medlemmerne;
• Der bør fastsættes et rimeligt niveau for bestyrelsesarbejdet
• Regnet frem til et beløb p Ca. 12.113 kr. pr. bestyrelsesmedlem om året hvilket

fandtes for højt
• I gamle vedtægter star der kan ydes i de ny tildeles. Der er en væsentlig forskel

Efter afstemning faldt forslaget, og der ageres efter gamle vedtægter.

I den forbindelse var der følgende kommentarer medlemmerne;
• Der bør stadig tildeles internet og telefon til bestyrelsen
• Hvad giver udbyderen i tilskud?

Det vil ligge i nærheden af kontingentet der skal betales af medlemmerne og der
gives “telefonpenge” i henhold statens takster, hvilket er skattefrit og normalt i
foreninger betragtes som betaling for arbejdet.

• Hvorfor er tallene ikke p plads fra YouSee?
Der har været forhandling gennem hele sommeren og der endnu ikke er enighed.
Kræfterne har været lagt i det kæmpe arbejde der har været for at rette op
det økonomiske.

• Der skal være mere klarhed om hvad der skal stemmes om beløbsmæssigt. Hvad laver
konsulenterne?
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Villy Bendtsen er konsulent med hovedvægt p den økonomiske side, mens
konsulent Allan Puggaard står for det teknisk arbejde især med udskiftning af
filtre i boksene

• Tallene hænger ikke sammen med budgetforslaget.
Budgettet var beregnet til fremlæggelse i foråret og da vi nu er halvt inde i
perioden, er der tal der ikke helt passer længere — det er ogs kun et budget og
dermed det forventede p det tidspunktet.

• Der blev stillet forslag om 2400,- plus fri kontingent til bestyrelsesmedlemmerne.
• Der er konflikt hvis der skal forhandle kontrakt med YouSee og samtidig forhandles

vederlag
Det er et kæmpe arbejde for kassereren med det arbejde der skal laves. Der er til
mere end en person. Der blev fremvist to tykke ringbind med e
mailkorrespondancen med medlemmerne.

• TV m komme p senere der bør stemmes om øvrige forslag nu.
• Forslaget om elementer fra YouSee kan der ikke tages stilling til da beløbet er ukendt.

Det endte med afstemning om forslag p statens takst (pt. 2400,-) plus fri kontingent, plus ip
telefon og internetpakke

Forslaget vedtaget

Ad 8;
Budgettet blev gennemgået.

• Der er et udestende med de 350.000, og hvad der skal ske med dem og det skal
behandles til næste ordinære generalforsamling.

• Der er ikke optimisme omkring udgangen p forsikringssagen.
• Underskuddet i budgettet hives hjem via kassebeholdningen og samtidig er der flere

der betaler nr konsekvensen er en lukning af signalet.
• Det burde kunne dække.

Spørgsmål fra medlemmerne;

• Hvad gr indtægterne i budgettet til?
Der betales forud til YouSee for signalet, det har betydet at der har manglet
penge i starten af året. Regnskabsåret er nu ændret til 1. april — 31 marts i stedet
for kalenderret.
YouSee har udmeldt prisstigning til næste r, som ikke er indregnet, men beløbet
er formentlig i en størrelsesorden der kan klares med de penge der er.
Desuden skal der betales el, forsikringer og øvrig drift.

• Hvad forventer I af forsikringssagen?
Den er stadig i gang og det er svært at sige hvad det ender med.

Forslag om 625,- i kontingent vedtaget. Forslag om 450,- dermed forkastet.

Ad 9;
Henning Christoffersen stiller op til formand, frem til næste ordinære generalforsamling, hvor
han ønsker at fratræde pga. af alder og opfordrede samtidig til at der findes en ny, der vil
stille op.
Valgt ved akkiamation

Ad. 10;
Bjarne Mejer, Ole Bjerno og Winnie Lauersen valgt ved akklamation

Ad. 11;
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Trods ivrig debat og gode forslag til hvad der skulle gøres ønskede ingen at stille op som
suppleant. Ved forfald i bestyrelsen skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Ad 12;
Profil Revision genvalgt

Ad. 13;
Morten Rønne Syrenkæden 20 stillede op som kritisk revisor. Valgt ved akklamation
Ingen suppleant valgt. Igen skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved frafald
af Morten Rønne.

Ad 14;
• Opdater gerne lidt oftere p hjemmesiden, om hvad der arbejdes med.

Taget til efterretning.
• Der er ikke en facebookside for foreningen. Kan man ikke lave en?

Det er der ikke planer om og vil nok heller ikke ske, da vi har hjemmesiden.
• Bliver der løbende orienteret om forhandlingerne med YouSee?

Nej, først nr der ligger er resultat.
• Hvornår kommer referatet?

S hurtigt som muligt
• Igen en opfordring, denne gang fra et medlem, om at der blev oplyst e-mailadresse til

bestyrelsen.
Benyt teksten nederst p hjemmesiden i henhold til GDPR-reglerne.

• Ros til kassereren for altid at svare hurtigt.
Tak

Dirigenten afsluttede hermed generalforsarnjin med tak for god ro og orden.

) &
Morten Rønne Henning Christoffersen Bjarne (l’1ejer

dirigent Formand referént

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Henning Christoffersen Marholm 53 2685 9001
Næstformand Winnie Lauersen Knøsen 87 4030 1071
Kasserer Ole Bjarno Syrenkæden 8 2126 9080
Tekniker Allan Riis-Reese Dørrøjel 33 4258 3882
Sekretær Bjarne Mejer Marholm 72 4369 0860

6


