Antenne- og Grundejer Forening Tandsbusk
Referat fra generalforsamlingen onsdag den 25. september 2013 kl. 20 i Sydals Hallen.

1. Valg af dirigent – valgt blev Knud Christiansen fra nr. 74, som konstaterede at der var lovligt
indkaldt, så generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Årsberetning – blev fremlagt af Jørn, som nævnte vores valg af Boxer og den ukendte kontrakt
med Stofa, som gjorde at vi først kunne gå over til Boxer pr. 1. januar 2014. Desuden nævnte han
vores lille juletræs komsammen, som var en succes og som bør gentages i år og endelig en stor
tak til det afgående medlem af bestyrelsen igennem mange år, Kim Nielsen, for hans
arbejdsindsats. Årsberetningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab –årets regnskab blev gennemgået af Martin, som kunne konstatere
en mindre underskud på godt 8600kr. Af kommentarer var der den at indtægter og udgifter til
pakkeskift bør fremover være på to linjer i regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af budget 01.09.13 – 31.08.14 – Martin gennemgik kort budgettet og efter en
heftig diskussion omkring nuværende pakkepriser som egentlig var for Boxer TV, men som jo blev
for Stofa i stedet og derfor har gjort at dem med stor pakke har betalt for meget - blev man enige
om, at budgettet ændres til at dække resten af året som regnskabet for antenne foreningen kan gå
i 0 til årsskiftet. Regningen for de så 3 måneder udsendes hurtigst muligt med snarlig
betalingsfrist.
5. Fastsættelse af kontingent for 2013/2014 – blev ikke fastsat, da vi ikke ved endnu hvad Boxer
TV koster. Desuden er den lov om tvangstilslutning til antenneforeningen, blevet ophævet. Vi skal
have fundet ud af hvad den lov indebærer for os og fra hvornår den gælder. Det blev besluttet at
pakker fra Boxer TV, priser og fastsættelse af kontingent skulle bestemmes på en ekstraordinær
generalforsamling, som der skulle indkaldes til, når vi har snakket med Boxer TV.
6. Valg til bestyrelse. På valg er næstformand Kim Nielsen og kasserer Martin Nielsen – Kim
genopstiller ikke, men Martin gør. Ingen nye ville stille op, så bestyrelsen fortsætter med fire
personer, Jørn, Martin, Bettina og Ole. Martin blev jo så genvalgt.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – både Eigil Nielsen og Flemming Bachmann blev genvalgt.
8. Valg af 1 revisor + 2 suppleanter – Knud blev genvalgt og det samme blev begge suppleanter.
9. Behandling af indkommende forslag – ingen.
10. Eventuelt. Ingen
Fremmødte var bestyrelsen, dog ikke Kim Nielsen og derudover 11 beboere.
Efter generalforsamlingen har Bjarne Hansen meldt sig som bestyrelsesmedlem, således er
bestyrelsen fuldtallig igen.
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