Aalborg 6. December 2005

Generalforsamling i Vejgårdhallen
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hovedpunkter, ellers se bilag
Valg af dirigent
Vedtagelse af forretningsorden
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Valg af statsautoriseret revisor
Evt.

Ad 1.

Advokat Anders Hjulmand blev valgt til dirigent.
Anders Hjulmand takkede for valg og fastslog at generalforsamlingen var
varslet korrekt

Ad 2.

Der blev gjort indsigelse både mod dagsorden og forretningsorden.
1. Kanalvalg hvert andet år
2. Mere taletid til kommentarer til beretning og regnskab.
Begge indsigelser nedstemt med majoritet.

Ad 3.

Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Per Gissel og blev godkendt
efter en længere ordveksling mellem enkelte medlemmer. Bl.a blev
bestyrelsen anklaget for ikke at svare på spørgsmål, medlemsbladet var
”tyndt” og at bestyrelsens behandling af Niels Christensen var dårlig. Der blev
endvidere bedt om stramninger, så GVD ikke bliver fjendligt overtaget.
Der var dog også ros for at beretningen var offentlig tilgængelig før
generalforsamlingen.

Ad 4.

Statsautoriseret revisor Georg Aaen aflagde regnskab og det blev godkendt.

Ad 5.

Tilslutningsafgift på det nuværende beløb, 5.400 kr blev vedtaget
Kontingent til foreningen på de nuværende 250 kr blev vedtaget.
Kanalprisen blev foreslået til de nuværende 1.410 kr. Efter en del debat kom
der ændringsforslag. Et lidt vidtrækkende på 1.810 kr dækkende flere
populære kanaler og et andet på 1.500 for at få viasat sport 1-2-3 med. De
1.810 kr blev nedstemt, men de 1.500 kr blev vedtaget med 88 stemmer for
og 84 imod.
Mange var imod valget af 24 nordjyske og mente at generalforsamlingen var
foreningens højeste myndighed og derfor kunne omstøde kanal-afstemningen.
Til dette måtte dirigenten konstatere at det kun var kanalprisen, der var tale
om.

Ad 6.

Efter en kort gennemgang af GVD’s net og anlæg blev bestyrelsens forslag
om udbygning til 862 MHz vedtaget. Se bilag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev trukket tilbage, så de kunne
blive grundigere gennemarbejdet til næste GF. Bestyrelsen nedsætter nyt
udvalg til vedtægter og fremlægger senere nyt forslag. Se bilag

Ad 7.

Alle 4 indkomne forslag af teknisk karakter blev forkastet. Se bilag
Der var også stillet forslag om udnævnelse af 3 æresmedlemmer. Dette
forslag udsættes til næste generalforsamling.
Forslaget om at afbryde samarbejdet med advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll.
Kun 2 stemte for forslaget, som derefter faldt

Ad 8.

3 medlemmer af bestyrelsen var på valg. Per Gissel og Lars Hjermitslev
genopstillede, medens Michael Køhler Christensen trak sig
Følgende var villige til valg: John Kronborg, Hugo Elmer, Niels Christensen og
Inge Sørensen.
Stemmetallene blev :
Per Gissel
106
Inge Sørensen
97
Lars Hjermitslev
94
John Kronborg
23
Niels Christensen
14
Hugo Elmer
12
PG, IS og LH blev valgt
Til suppleanter blev valgt:
1. Lars Rosenville
2. John Kronborg

Ad 9.

BDO blev foreslået genvalg og blev enstemmigt valgt

Ad 10.

Intet

Generalforsamlingen sluttede med at Anders Hjulmand takkede for forholdsvis god ro og
orden.
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