
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 14. MARTS 2012 PÅ BREDEHUS 

Sted: Hotel Bredehus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 14. marts 2012 kl. 19:30. 

Der var fremmødt 2 personer ud over bestyrelsen. 

Fra bestyrelsen var fremmødt Tage Majgaard, Preben Hauge, Stefan Hauge, Dorthe Sørensen og Peer Grønnerup.  

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT. 

Tage Majgaard valgt som dirigent og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. 

 

2. INDKOMNE FORSLAG 

4.1. Forslag om ændring af vedtægter 

Fra bestyrelse var der fremsat forslag om ændring af vedtægerne, herunder: 

 

§ 4 – Kontingent 

1) Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. hustand til dækning af omkostningerne ved foreningens 

drift og vedligeholdelse. 

Foreslået ændret til: 

 

1) Der opkræves hos medlemmerne et kontingent pr. hustand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og 

vedligeholdelse. 

 

Bestyrelse har et ønske om at kunne opkræve kontingent kvartalsvis eller månedligt, f.eks. hvis et medlem ønsker det 

eller det er nødvendigt i forbindelse med restance og lignende. 

§ 4 – Kontingent 

3) Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår. 

Forslået ændret til: 

3) Kontingentet fastsættes af bestyrelsen med udgangspunkt i programafgifter. 

Med den nuværende formulering kan kontingentet først fastsættes i slutningen af februar måned på 

generalforsamlingen til opkrævning den 10. april. 



Det betyder, at der opstår problemer med opkrævning af kontingent for de første fire-fem  måneder hos medlemmer, 

der fraflytter området. 

Samtidig kan udlejere ikke varsle kontingentstigninger overfor lejere, hvilket skal ske med tre måneders varsel. 

Udlejere er derfor altid mindst et halvt år bagud med stigninger i kontingent. 

Bestyrelsen modtager normalt oplysninger om kontingentstigninger i efteråret og vil derfor kunne varsle udlejere om 

stigningen, ligesom kontingentopkrævning kan udsendes i starten af året, så det bedre kommer til at dække det år, 

hvor prisen er gældende. 

§ 10 – Afholdelse 

4. e) Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår 

Som følge af vedtagelse af ændringsforslag til § 4.3 foreslået ændret til: 

4. e) Gennemgang af budget til orientering. 

§ 16 – Regnskab og økonomi 

1) Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes 

kontingentet af generalforsamlingen. 

Som følge af vedtagelse af ændringsforslag til § 4.3 foreslås det at følgende udgår: 

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen. 

Der blev i forbindelse med ovenstående forslag afholdt afstemning omkring godkendelse af forslaget. 18 stemte for og 

4 imod. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige afstemning om 

vedtægtsændringerne. 

 

Forslaget om ændring af vedtægter blev godkendt med 7 stemmer for og 0 imod. 

 

3. EVENTUELT 

Under eventuelt blev der kort drøftet følgende: 

- Orientering omkring muligt samarbejde med ASOM-net.  
- En kort snak omkring optagerbokse og bestyrelsens anbefalinger 

 

Dato: 

 

 

_______________________________________  _________________________________________ 

Tage Majgaard, Dirigent   Peer Grønnerup 

 


