
   

 
Referat fra repræsentantskabsmøde 10. september 2009 i mødelokalerne Skt. Klemensvej 101.  
Deltagere: 38 repræsentantskabsmedlemmer incl. bestyrelsen. 
 
1. Valg af mødeleder. Niels Gertsen blev valgt. 
 
2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt. 
 
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden. 

Formand Søren Skårup redegjorde kort for beslutningen om flytning af mødet fra Vollsmose Alle 8 til Skt. Klemensvej 
101. Han opfordrede til, at man henvendte sig til bestyrelsen og ikke til pressen, hvis man havde ”gode ideer” eller var 
utilfreds. 
Søren Skårup omtalte i sin beretning de stigende priskrav fra leverandørerne. Skal vi fortsat bare acceptere 
prisstigninger, eller skal vi bremse op? Der forventes prisstigninger på ca. 800 til 1000 kroner i det kommende år. 
I det nye medlemsblad vil være en stemmeseddel, hvor der bliver mulighed for at tilkendegive sine ønsker m.h.t. 
programmer i de enkelte pakker. Endelig beslutning træffes på generalforsamlingen. 
Med indførelsen af digitale programmer pr. 1. november 2009 bliver det nødvendigt at reducere antallet af programmer 
i alle 4 pakker. Bokse til digitale programmer kan købes i foreningen til 250 kr. pr. stk. 
Der er foretaget ”sortseerundersøgelse” på Nyborgvej. Ca. 40 tilslutninger var ikke i orden (dette svarer til 10 %). Dette 
vil blive fulgt op i andre områder. 
Der er indgået ny aftale med Canal Digital vedr. internet. Prisreduktion ca. 800.000 kr. pr. år. 
Det tidl. kontor i Billesgade er solgt for 1,6 mill. kr. og administrationen er blevet indrettet på Vagtelvej. 
Projekt ”Box Danmark” er stoppet. GAL overvejer hvordan samarbejdet med andre antenneforeninger kan udbygges. 
Voldgiftssagen mod Canal Digital vedr. varighed af kontrakter forventes afsluttet i januar kvartal 2010. 
Vedr. tilvalg af ekstra programmer til de enkelte pakker vil dette betyde et ekstra filter, som optager 3 kanaler. 
Bestyrelsen overvejer udmeldelse af FDA. 
Formandens beretning drøftedes. 
4. Økonomi. Resultatopgørelse for perioden 1/1-09 til 30/6-09. 

Kassereren gennemgik halvårsregnskabet. 
De øgede indtægter skyldtes indtægter på medlemskontingenter og ikke ”rabatter” Alt overskud vil blive brugt til 
renovering af anlægget. Kassereren lovede, at der til næste møde vil blive udarbejdet en resultatopgørelse og en 
balance. 
Resultatopgørelsen drøftedes. 
5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jfr. vedtægternes § 13 – samt forslag til vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen foreslog, at de 2 kritiske revisorer bliver aflønnet med hver 4.000 kr. pr. år. Repræsentantskabet godkendte 
forslaget. 
Carsten Jørgensens forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
De fremlagte ændringer blev drøftet bredt, bl.a. forslaget om at eje og forsyne andre antenneforeninger med signaler. 
Hvem hæfter for gælden hvis det går galt? Carsten Jørgensen oplyste, at kun foreningen står til ansvar med de til enhver 
tid værende midler. 
Forslaget om at vælge en områderepræsentant til repræsentantskabet for hver 800 medlemmer, mod nu pr. 200, 
fremkaldte en del debat. 
Bestyrelsen lovede at tage de indkomne forslag/bemærkninger til efterretning i det videre arbejde med 
vedtægtsændringerne. 
Det nye forslag skal, jfr. vedtægterne, forelægges både ordinær og ekstraordinær indkaldt generalforsamling. 
6. Fra områderne 

7. Eventuelt. 

Søren Skårup spurgte, om der er behov for flere repræsentantskabsmøder generelt? 
Der vil muligvis blive indkaldt til møde i oktober/november vedr. vedtægtsændringer. 
 
Niels Gertsen, Mødeleder  



Helge Pedersen, referent 

 


