Aalborg den 2.december 2009

Generalforsamling
i
Vejgård Hallen den 30. november 2009
Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Aflæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent, programafgift samt tilslutningsafgift for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Kanalvalg i ulige år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisionsfirma som skal være statsautoriseret
11. Evt.
Ad 1 Til dirigent valgtes advokat H.J. Kaptain, Advokatfirma Hjulmand & Kaptain. Dirigenten
redegjorde for de dokumentationer, der var forelagt dirigenten vedrørende indkaldelse af
generalforsamling og forespurgte, om forsamlingen havde indvendinger mod
generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
Det var ikke tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
Der var 458 tilstede, 17 fuldmagter i alt 475 stemmeberettiget
Ad 2. Dagsorden og forretningsorden blev godkendt

Ad 3. Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Birgitte Hvid Horneman og blev
godkendt, efter en debat om digitalt spejl, digitale kanaler, bokse, pakker, og plads til flere
kanaler. Bestyrelsen lovede at arbejde for en løsning med 2 pakker i løbet af 2010
Ad 4. Statsautoriseret revisor Georg Aaen BDO aflagde regnskab, der blev spurgt til nogle af
posterne i regnskabet og Georg Aaen svarede på spørgsmålene, og herefter blev det
godkendt.
Ad 5. Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag vedrørende kontingentforhøjelse fra kr.
250 til kr. 450 årligt og vedrørende fastholdelse af tilslutningsbidrag på kr. 5.400.
Et medlem forespurgte, om tilslutningsbidraget burde reduceres. Formanden svarede, at
tilslutningsbidraget svarer til de faktiske udgifter, og at bestyrelsen derfor ikke mener, at der er
grundlag for nogen reduktion. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til
kontingent og tilslutningsafgift.
For så vidt angår programafgift for 2010 havde bestyrelsen foreslået 3 alternative forslag –
A, B og C.
Forslag A fastholder det nuværende kontingent på kr. 2.865. Det vil indebære en væsentlig
reduktion af antallet af betalingskanaler.
Forslag B forhøjer prisen til kr. 3.298, hvilket vil medføre en vis, men mindre reduktion i
antallet af betalingskanaler.
Forslag C fastsætter prisen til kr. 3.804, således at det nuværende udvalg nogenlunde kan
fastholdes, alt afhængig af forsamlingens valg, jf. punkt 7.
Formanden oplyste, at begrundelsen for, at en fastholdelse af de nuværende programmer
kræver en betydelig kontingentforhøjelse er, at omkostningerne til programkøb er steget
betydeligt, og derudover at medlemskontingentet forhøjes fra kr. 250 til kr. 450.
Forslaget gav anledning til en del spørgsmål fra medlemmerne. Spørgsmålene blev besvaret
af formanden og andre bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten foreslog herefter, at der afstemmes om forslagene ved afkrydsning på det grønne
ark. Dette blev godkendt og følgende stemmetal blev opnået:
Forslag C: 175 stemmer
Forslag B: 155 stemmer
Forslag A: 143 stemmer
Dirigenten fastslog herefter, at forslag A er bortfaldet. Da summen af stemmerne på forslag A
og B er større end forslag C, anmodede dirigenten forsamlingen om, at foretage fornyet
afstemning mellem forslagene B og C. Denne afstemning blev gennemført og viste, at 251
stemte for forslag B, medens 174 stemte for forslag C. Forslag B er dermed godkendt

Ad 6. Der var indkommet 3 forslag.(se bilag)
Forslag 1 Bodil Kristensen fremlagde forslag om, at ejendomme, på hvilke der er tinglyst
deklaration om pligt til medlemskab, frigøres for denne forpligtelse. Dirigenten påpegede, at
det ikke er givet, at det er tilstrækkeligt at GVD samtykker, idet deklarationerne typisk har
andre påtaleberettigede. Det er de påtaleberettigede, der afgør, om en deklaration kan
aflyses. Bestyrelsens formand tilkendegav, at bestyrelsen er indforstået med, at GVD ikke
håndhæver sådanne deklarationer, idet man ikke ønsker at tvinge nogen til
medlemskab. Der blev i den forbindelse henvist til vedtægtens punkt 11. Forslagsstilleren
fastholdt ønsket om generalforsamlingens godkendelse. Dirigenten satte herefter forslaget
under afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at der var et klart flertal for den
holdning bestyrelsen havde tilkendegivet, dvs. at man uanset bestemmelserne i
deklarationerne kan udmelde sig i overensstemmende med vedtægtens punkt 11. GVD har
dermed ikke taget stilling til, om dette er berettiget i forhold til de påtaleberettigede i henhold
til deklarationerne.
Forslag 2. Niels Chr. Bielidt havde fremsat forslag om, at kontingent opkræves kvartårligt
eller halvårligt.
Bestyrelsens formand påpegede, at det administrativt er besværligt og bekosteligt. Dirigenten
satte forslaget under afstemning ved håndsoprækning. Generalforsamlingen forkastede klart
forslaget
Forsalg 3 Morten Scherer Laursen fremsatte forslag om, at GVD Antenneforening
nedlægges i henhold til vedtægtens § 14 og søges eventuelt indlemmet i AN-TV. Scherer
Laursen fik lejlighed til at begrunde forslaget.
Bestyrelsens formand afviste på bestyrelsens vegne forslaget, og påpegede at dette vil være
overordentlig bekosteligt, samt i høj grad begrænse medlemmernes muligheder fremover.
Dirigenten redegjorde for afstemningsreglerne i henhold til vedtægtens § 14. Dirigenten satte
herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at der var et
klart flertal for at forkaste forslaget.”
Ad 7. Bestyrelsen havde udarbejdet en fortegnelse over kanalvalgsmuligheder og anmodede
om, at medlemmerne afkrydser 20 TV-kanaler og 10 radio-kanaler, samt tilkendegiver, om
medlemmerne ønsker en reduceret programpakke.
Afstemningen er vejledende, idet bestyrelsen på grundlag af afstemningen vil sammensætte
programvalget med udgangspunkt i afstemningen, men under hensyn til, at den samlede
pakke skal være alsidig.
Resultatet af valget offentliggøres på GVD’s hjemmeside, idet det af tidsmæssige årsager
ikke er muligt at opgøre afstemningsresultatet under generalforsamlingen. Dirigenten og
forsamlingen godkendte dette.”

Ad 8 3 medlemmer af bestyrelsen var på valg.
Inge Sørensen
John Kronborg Larsen
Frederik H. Havemann
Alle 3 ønskede at modtage genvalg, og salen foreslog Ib Knudsen
Så der måtte afstemning til og resultatet blev
Ib Knudsen
Inge Sørensen
John Kronborg Larsen
Blev valgt til bestyrelsen
Ad 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen
Frederik H. Havemann
Jens Andersen
Blev valgt til suppleanter
Ad 10
Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO og de blev genvalgt
Ad 11 Evt.
Generalforsamlingen ønsker at den tekniske chef svarer på det tekniske.
Diskussion om sne på flere kanaler.
Generalforsamlingen sluttede med at Hans Jørgen Kaptain takkede for god ro og orden,
og Birgitte ønskede alle de fremmødte en god tur hjem.
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