Referat fra ordinær generalforsamling fredag d. 20. juli 2018,
Fanø Vesterhavsbads Antenneforening
Valg af dirigent
Valg af Palle Lund, Efeu, Hanevej 17-19.
Dirigenten konstaterer, at indkaldelsen mv. er sket i henhold til reglerne.

Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formandens beretning.
Antenneforeningen er udfordret ved at aftalen med Nordby Antenneforening udløber i 2019.
Her er tre muligheder for fremtiden:
1. Foreningen fortsætter som hidtil
2. Outsourcing af driften
3. Salg af aktiver (ledningsnet mv.)
Bestyrelsen undersøger, hvad de tre muligheder indebærer m.h.p. fremtidig beslutning desang.
Kommentarer og spørgsmål:
-

Spørgsmål om serviceniveauet ved et salg.
Det er en lukrativ aftale foreningen har med Nordby Antenneforening.
Hvordan er det med bindingen i tilfælde af outsourcing?
Nordby Antenneforening er forpligtet til vedligehold.
Hvad med internet? Der har været problemer med forbindelsen.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af regnskabet – regnskabet blev vedtaget.
Orientering om tilslutningsafgift og kontingent.
Bestyrelsen tager kontakt til Nordby Antenneforening ang. tilslutningsafgift og kontingent. Det har vi pt.
Ikke oplysninger om.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Rehné Jensen og Michael Uth udtræder af bestyrelsen.
Palle Lund, Efeu, Hanevej 17-19, Jørgen Kjems, Ravnen, Hanevej 13b og Marek Bican, Tophuset, Dalen 30
blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Torben Persson, Finca, Dalen 5 og Peter Schmitz, Vesterklit 2 blev valgt som suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Simon Hessellund, Sædding Revision ApS blev valgt som revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen opfordrer til, at en frivillig regnskabskyndig overtager regnskabet, da det er dyrt at få lavet af
professionelle. Regnskabet for foreningen er forholdsvist simplet. Penge kunne bruges på noget bedre, eks.
fællesarrangementer mv.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag om vedtægtsændringer fremlagt af bestyrelsen blev vedtaget.
Ingen andre indkomne forslag.
Eventuelt
Intet under eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet ved at formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Referat ved
Josefine Franck Bican, Tophuset, Dalen 30.

