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Kerteminde Antenneforening 

Ordinær generalforsamling tirsdag 22. marts 2022 

Referat: 
1. Valg af dirigent 

Niels Gullerup 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
Se bilag 1  

Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning 

Spørgsmål til formandens beretning: 
Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. 

Beretningen godkendes af salen. 

3. Formanden aflægger regnskab 
Se bilag 2 

Bemærkninger og spørgsmål til regnskabet: 

Spørgsmål: 
Hvad dækker andre tilgodehavender over? 

Svar: 
Det dækker over: Lønrefusion, tilgodehavende moms, indestående skattekonto og 
huslejedepositum - Se bilag 14 note 9 

Regnskab og budget godkendes af salen 

4. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag) 

5. Fastsættelse af kontingent (herunder pakkepriser) 
Se bilag 3 

Bestyrelsen forslår at kontingentet forbliver uændret.  
Forslaget vedtages af salen. 

Pakkepriserne forbliver uændret, men formanden varsler at pakkerne vil stige i 2023 
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6. Eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer  
Forslag til vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen: 

  
 §15 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang 
årligt efter regnskabsårets afslutning og revideres af de på foreningens generalforsamling 
valgte revisorer. En af bestyrelsen valgt ekstern revisor foretager gennemgang af 
regnskabet for at overholdelse af gældende love og regler 

Forslag til ændring: 
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang 
årligt efter regnskabsårets afslutning. En af bestyrelsen valgt revisor foretager gennemgang 
af regnskabet for at overholdelse af gældende love og regler. 

Efter afstemning i salen, falder forslaget.  
§ 15 forbliver i sin nuværende ordlyd, hvilket betyder at foreningen forsætter med både ekstern 
revisor og revisorer valgt på generalforsamlingen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

 På valg til bestyrelsen: 
 Kim Hassel-Pflugh (Genvalgt)  
 Lars Hansen (Genvalgt) 

 På valg som bestyrelsessuppleanter: 

 Frank Jensen (Genvalgt) 
 Vakant Bestyrelsen indstiller Lars Jørgensen 
  
 Lars Jørgensen vælges 
        

 Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 På valg som revisor: 
 Erik Christiansen    (Genvalgt) 
 Erik Heilmann Jørgensen    (Genvalgt) 

 På valg som revisorsuppleant: 

 Niels Gullerup    (Genvalgt) 
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8. Eventuelt 

Kommentar fra salen: Når der ikke er spørgsmål, må det det være tegn på at bestyrelsen 
går det godt! 


