Beslutningsreferat af ekstraordinær generalforsamling i GVD
Antenneforening, onsdag den 23. februar 2005 i Aalborghallen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
3. Valg af 2 suppleanter
4, Skriftlig afstemning om følgende TV kanaler: 24Nordjyske, TV2 Charlie, Viasat Sport 2
og 3,
The Voice TV, 4 Sport, Viasat History, herunder økonomiske konsekvenser.
5. Orientering/debat om investering i udvidelse af anlæg til flere kanaler (860 MHz)
6. Evt.
---------------------------------------------------------1. Valg af dirigent.
Forslag fra bestyrelsen: Adv. Peter Lau Lauritzen.
Forslag fra Kaj Hjermitslev: Adv. Hans Jørgen Kaptain, idet han begrundede sit forslag
med, at bestyrelsens forslag kunne tænkes, at være inhabil på grund af hans firmas
engagement med HEF.
Adv. Hans Jørgen Kaptain valgt som dirigent efter skriftlig afstemning.
H. J. Kaptain konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
gennemgik dagsordenen.
569 medlemmer var til stede, hvortil kom78 fuldmagter, i alt 647 stemmeberettigede.
2. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer.
Følgende blev foreslået
Karsten Jørgensen
Jan Robert Ekstrøm
Birgitte Hvid Horneman
Lars Andersen
Michael Christensen
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valgt med
-

475
-

stemmer
471 453 393 374 -

VEJL/GVDNET ALL0186 REV. 1.1/KEL/DAMTOFT (OKT.04)

Lars Hjermitslev
Per Gissel
John Kronborg Larsen
Hugo Elmer
Henning Christensen
Aage Storm

-

-

351310

ikke valgt 289 stemmer
297 249 242 –

Karsten Jørgensen, Jan Robert Ekstrøm, Birgitte Hvid Hornemann og Lars
Andersen er valgt for en 2-årig periode, d.v.s. til en ordinære
generalforsamling i 2006, medens Michael Christensen, Lars Hjermitslev og
Per Gissel er valgt for en 1-årig periode, d.v.s. til næste ordinære
generalforsamling i 2005.
3. .Valg af 2 suppleanter
Følgende blev foreslået.
Leif Nørgaard Jensen
Kaj Hjermitslev
Inge Sørensen
Aage Riis Pedersen
Kim Larsen
Hugo Elmer.
Inge Sørensen blev valgt som første suppleant.
Hugo Elmer blev valgt som anden suppleant .
4. Skriftlig afstemning om nævnte kanaler foretaget.
Resultatet vil blive offentlig gjort dagen efter på foreningens hjemmeside, da optællingen
først foretages dagen efter generalforsamlingen. Der var flere indlæg både for og imod en
afstemning, idet man anførte, at der var vedtaget en beslutning på den ordinære
generalforsamling om uændret kontingent i 2005 på kr. 1660,00. Optællingen viste, at
ingen kanaler blev valgt.
5. Orientering/debat om investering i udvidelse af anlæg til flere kanaler (860
MHz)
Peter Oldenburg gav en orientering om fremtiden indenfor tv, omtalte følgende:
År
År
År
År

2005 HDTV medier afspillere og optagere.
2005/06 Digital tv i Danmark (DR og TV2)
2008 HDTV i Danmark
samme
2010-2012 stop for analog tv.
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6. Eventuelt.
Aage Riis Pedersen klagede over kvaliteten på de svenske kanaler, og efterlyste alternative
løsninger.
Henstillede at der fremover blev udsendt stemmesedler til alle medlemmer ved fremtidige
kanalvalg.
Poul Erik Jørgensen og Hugo Elmer talte begge for vedtægtsændringer.
Der blev allerede på foreningens ordinære generalforsamling vedtaget, at der skal
foreligge et nyt sæt vedtægter til generalforsamlingen i 2005.
Villy Ørum talte imod den foretagne afstemning om kanaler, ligesom han stærk kritiserede
de udsendte reklamer fra TVCharlie og 24Nordjyske, som også havde udelt reklamer i
salen før generalforsamlingen.
Claus Zimmer talte for, at der blev indført pakkeløsninger.
Ruth efterlyste muligheden for individuel kanalvalg. Dette tillader programudbyderne dog
ikke.
Referent: Herluf Lund

Dirigent: H. J. Kaptain

Lagt på nettet: 19. marts 2005 / KEL
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