
REFERAT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Den 21. marts 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Trædballe – Uhrhøj Antenneforening 

på DOMUS i Vejle. 

 

DAGSORDEN, der var offentliggjort i Ugeavisen udgivet den 7. marts 2018, offentliggjort på foreningens 

hjemmeside ca. 10 dage tidligere og udsendt i nyheds e-mail den 7. marts 2018  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning for det forløbne år 2017 v/formand Lars Enevold Kristensen. 

3. Aflæggelse af regnskabs for 2017 

4. Indkomne forslag 

5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2018) v/formand Lars Enevold Kristensen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter(1 – for 1 år) 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

 

Der var mødt 37 stemmeberettigede ud af foreningens godt 1.500 medlemmer op til generalforsamlingen. 

 

Ad 1. 

Til dirigent valgtes Lars Mortensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i 

overensstemmelse med vedtægterne, og fik de fremmødtes tilslutning til at forsamlingen var 

beslutningsdygtig. 

Ad 2. 

Bestyrelsesformand Lars Kristensen aflagde beretning for funktionsåret 2017. Beretningen kan findes på 

foreningens hjemmeside under punktet ’Dokumenter’. 

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen.  

Der var et enkelt spørgsmål fra et medlem – ”Hvad er økonomien i at overføre medlemskab fra sælger til 

køber i fm. med en hushandel?” – Sælger skal betale for en lukning, hvorimod køber ikke skal betale for en 

genåbning. Sælger slipper for at betale lukkegebyret, hvis medlemsskabet overføres umiddelbart. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 



Ad 3. 

Lars Kristensen gennemgik årsregnskabet for 2017, som viser et overskud på kr. 93.615. Foreningen har nu 

en egenkapital på kr. 3.102.388.  

Der blev ikke stillet spørgsmål fra salen.  

Ad 4. 

Der var ingen forslag, der skulle behandles. 

Ad. 5. 

Budget for 2018 blev gennemgået af Lars Kristensen. Der var ingen spørgsmål til budgettet. Kontingent er 

uændret på kr. 350,00 + moms. Budgettet blev godkendt. 

Ad 6.  

Jan Dyrmose Hansen, Klaus Lykkebo og Ole Agerskov var på valg og var villige til genvalg. 

Helena Aarup og Michael Andersen ønskede at stille op, hvorfor der blev afholdt kampvalg.  

De 3 der blev valg er Klaus Lykkebo (27 stemmer), Helena Aarup (25 stemmer) og Michael Andersen (22 

stemmer). Der var én ugyldig stemme. 

Som suppleant blev Jan Dyrmose Hansen (18 stemmer) valgt. Ole Agerskov (16 stemmer) blev ikke valgt. 

Ad 7. 

Revisor Per Gad Rasmussen var på valg. Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor han blev genvalgt med 

akklamation. 

Til posten som revisorsuppleant stillede Lars Mortensen op.  Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor han 

blev valgt med akklamation. 

Ad 8. Eventuelt 

Heidi Enemark oplyste, at der også er generalforsamling i Uhre Lokalråd i aften – sammenfaldet bør søges 

undgået fremover. 

Udenfor dagsorden – Casper Grønholt, YouSee, præsenterede 2018 nyheder og nogle af fremtidens 

tendenser. 
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Lars Mortensen, dirigent 


