
 

REFERAT 
AF 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 
I 

KALUNDBORGEGNENS ANTENNELAUG 
 
 

År 2012 den 21.marts afholdtes ordinær generalforsamling i Kalundborghallen. 
60 stemmeberettigede medlemmer deltog 
 
Dagsordenen var følgende: 
 
a. Valg af dirigent.  

b. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed det forløbne år.  

c. Aflæggelse af regnskab.  

d. Indkomne forslag  

e. Fastsættelse af årsbidrag for det løbende regnskabsår  

f. Valg af formand.  

g. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for disse.  

h. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.  

i. Eventuelt.  
 
Ad a:  

Advokat Thomas Philip valgtes til dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen rettidigt var indvarslet i Nordvestnyt, Kalundborg-Nyt samt på 
Infokanalen. Han godkendte herefter generalforsamlingen som lovlig og 
beslutningsdygtig.  
 
Ad b:  
Niels Jørgen Trælle aflagde på bestyrelsens vegne beretning om laugets 
virksomhed i 2011. Beretningen vedhæftes nærværende referat som en del af dette.  
Beretningen blev herefter taget til efterretning.  
 
Ad c:  

Henning Obsen forelagde lavets regnskab for 2011.  
Regnskabet udviser et overskud på 2.306.566kr. Status balancerer med 25.320.754 
kr. hvoraf egenkapitalen udgør 10.907.997 kr.  
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.  
 
Ad d:  
Der var forslag om ændring af vedtægterne nemlig: 
  

 §4: sidste ord ”antenneanlægget” ændres til ”Antennelauget”. Vedtaget med 
43 stemmer.  



 §4a stk.3: udgår. Bestemmelsen indeholder krav om brugerafstemning. 
Vedtaget med 52 stemmer.  

 §5: ”antenneanlægget” ændres til ”Antennelauget”. Vedtaget med 49 stemmer.  

 §8 stk.9, sidste del: ”- med hensyn til Laugets ophævelse, se §11” ændres til ”- 
se §12” Vedtaget med 52 stemmer.  

 §9 stk. 3: ”De, der vælges på generalforsamlingen 2007 er valgt for to år” 
udgår. Forslaget udgår da det tidligere er vedtaget.  

 
Ad e:  

Henning Obsen forelagde bestyrelsens forslag om et kontingent som følger: 
  

 Grundpakken pr. år. 1.332 kr. svarende til 111 kr. pr. md.  

 Mellempakken, inkl. grundpakken pr. år 2.904 kr. svarende til 242 kr. pr. md.  

 Fuldpakken, inkl. grund og mellempakken pr. år 4.092 kr. svarende til 341 kr. 
pr. md.  

 
Han gennemgik budgettet der lå til grund for forslaget.  
Der blev ikke stillet andre forslag, hvorefter bestyrelsens forslag var vedtaget.  
 
Ad f:  

Niels Jørgen Trælle blev genvalgt med akklamation.  
 
Ad g: 
Ved indledningen til generalforsamlingen havde der meldt sig en kandidat Jashid 
Palasz, der ønskede valg til bestyrelsen. På dirigentens forespørgsel, om der var 
flere forslag til kandidater, meldte Martin A. Schwartzbach sig. Det blev derfor 
besluttet at holde skriftlig afstemning. Flemming Røen og Mogens Houmølle blev 
genvalgt med 37 stemmer hver. Martin A. Schwartzbach fik 26 stemmer, og Jashid 
Palasz fik 8 stemmer. 
 
Suppleantvalget forløb således, at Jashid Palasz ikke blev valgt, i stedet  
genvalgtes Kim Hansen og nyvalgt suppleant blev Martin A. Schwartzbach. 
 
Ad h:  
Sune Sjøberg og Per Nykjær genvalgtes.  
Som suppleanter genvalgtes Peter Hermann og Erling Jacobsen.  
 
Ad i:  
Intet særligt  
Generalforsamlingen blev derefter hævet.  
 
Thomas Philip  
Dirigent 


