
l.Jldum Antennefore 
Der var 13 fremmødte. 

Referat af ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 26. januar 2022 

Følgende punkter blev gennemgået iht. dagsordenen: 

1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Nis Erik Philipsen, som blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

2) Formandens beretning 
Formandens beretning blev taget til efterretning 

3) Aflæggelse af regnskab 
Regnskabet for både 2020 og 2021 blev fremlagt af kasserer Eva Jensen, idet Covid 19 har 
umuliggjort Generalforsamling i 2021. 

4) Indkomne forslag 
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling. 

5) Fastsættelse af kontingent 
Da bestyrelsen har besluttet ikke længere at spare op til at kunne tilbagebetale YouSee for 
opgraderingen. Til gengæld bruges opsparingen til at nedsætte kontingent og pakkepriser, så 
pengene kommer tilbage til medlemmerne. Kontingentet er dermed nedsat, og Bestyrelsen 
fremlagde forslag til en pris på 120 kr. 

Det giver følgende pakkepriser årligt: 
Grundpakke - kr. 2.200 
Mellempakke - kr. 3.500 
Fuldpakke - kr. 6.200 
Bredbånd OnJy - kr. 120 

Vedtaget. 

6) Valg af formand 
Flemming Stoumann er på valg og stiller ikke op til genvalg. 
Naja Abildgaard blev foreslået af bestyrelsen som ny formand. Naja blev valgt til ny formand 
af Generalforsamlingen. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Eva N. Jensen og Morten Daugård er på valg og modtager begge genvulg. 
Begge blev genvalgt af Generalforsamlingen 

8) Valg af revilor 



John Domino og Jesper Villadsen er på valg. 
Jesper Villadsen er ikke længere medlem og kan derfor ikke genopstille. 
John Domino modtager genvalg. 
Tina Krabbenhøft stiller op som ny revisor. 

Tina Krabbenhøft og John Domino blev valgt af Generalforsamlingen. 

9) Valg af suppleanter for bestyrelse og revisorer 
Nuværende suppleanter Åge Mathiasen og Nis Erik Philipsen modtog begge genvalg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg - begge genvalgt. 
Nuværende suppleant for revisorerne er Nis Erik Philipsen, som modtog genvalg. Nis Erik 
Philipsen blev genvalgt. 

10) Evt. 
a. Der blev stillet spørgsmålstegn ved rokeringen af kanaler i de forskellige pakker. 

Flemming forklarede, at det er Y ouSee, der styrer indholdet i pakkerne. 
b. Der er stadig udfordringer med indstråling på nogle kanaler. Det er forskellige 

kanaler, der er problemer med. Flemming anbefalede at tage direkte fat i YouSee eller 
DK-TV. 

Uldum d. 26. januar 2022 

Dirigent: 

Nis Erik Philips~ 

,u:/~ ?7 ✓~ 

Referent: 

Na~~ 


