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Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Gennemgang af regnskaberne for 2017 og 2018 ved registreret revisor Jørgen Kristiansen, Profil

Revision.
3. Beslutning om opkrævning af a’conto kontingent for 2020.
4. Orientering om den vedlagte anmodning om hjælp til opgørelse af faktiske kontingentindbetalinger

for 2017 og 2018.
5. Valg af formand
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Ad 1. Henning Christoffersen valgt ved akklamation.
Der var indkommet fire gyldige fuldmagter.
Dirigenten oplyste at Tina Birch Mejer er ikke længere i foreningen, samt at de fejl der er i de udsendte
opkrævninger med forkert navn og manglende tekst om “å conto” er uden for bestyrelsen kontrol, da vi
havde bedt om ændring og tilføjelse.
Der blev herefter valgt stemmetællere:
Torkild Kristensen, Susanne Christensen, Niels Østergaard.

Ad 2. Jørgen Kristiansen, Profil Revision fortalte om antennelaugets generelle økonomi. Der havde ikke
være udbetalinger der ikke kunne gøres rede for, men der har været en stor og en mindre indbetaling der
ikke kunne gøres rede for, man havde kun hvor de kom fra.
Revisionen har ved gennemgang af regnskabet kun kunnet se de indbetalinger der er betalt med FI koder,
mens betalingsservicebetalingerne kommer som en samlet indbetaling for alle. Det er baggrunden for
anmodningen om oplysning om dokumentation om indbetalinger for de sidste år.
Han gennemgik først hovedtallene for 2017, samt noter og derefter hovedtallene for 2018, samt noter.

Der var derefter spørgsmål fra salen, hvor vi her viser en oversigt over svarene:
Nets har været kontaktet for yderligere oplysninger. Bestyrelsen er klar over at man i nogle banker ikke kan
se posteringer længere tilbage end et år, ligesom nogle havde skiftet bank men så mange oplysninger som
muligt vil hjælpe revisor. En oplyste at betalingsservice web skulle kunne gå længere tilbage. Hvis man
godkender regnskaber for 2017 og 2018 hvordan står man så i forhold til tidligere kasserer? Vides ikke
endnu, da der stadig undersøges. De oplysninger der kommer ind om betalinger bliver makuleret efter
registrering. Antennelauget har en bestyrelsesansvarsforsikring. Vareforbruget hos DKW virker dyrt: det
dækker over dyre gravearbejder. De fleste grunde er tilkoblet antennelauget, men der er nogle
“koteletgrunde” tilbage, hvor indmeldelsesgebyret ikke dækker hele graveudgiften. Der er derfor



indmeldelsesgebyret blev sat op. De å conto betalinger der kommer ind nu vil kun blive brugt til at betale
de kommende regninger. Regnskabsåret er er fra 1/1 til 31/12 og der skal betales til YouSee og Verdens TV
(lidt skidt navn, det hed KODA før, som alle vidste hvad var). Hvis alle melder sig ud skal YouSee ikke have
penge, idet vi skal ikke garantere et minimumsantal tilsluttede ved den nuværende kontrakt.
Renteudgifterne har især dækket det bevilgede overtræk vi har måtte bruge de tidligere år, men som var
den forkerte måde. Revisor har derfor anmodet om å conto betalingen i stedet, som vi nu har gjort.
Generalforsamlingen var først planlagt til 28/11, men det kunne ikke lade sig gøre. Papirerne var dog
allerede trykt, og derfor er det blevet noget snært med datoer og frister.
2017 regnskabet blev herefter godkendt med overvældende flertal
2018 regnskabet blev ligeledes godkendt med overvældende flertal.

Ad 3. Beslutningen og oplysning om å conto betalingen for 2020 var blevet vendt under punkt 2. og der var
flertal for conto betalingen
Ad 4. Orienteringen om hjælp til de faktiske indbetalinger var ligeledes blevet vendt under punkt 2.
Vi er, som tidligere anført, klar over at der er problemer med at gå tilbage og få oplysninger. Nogle banker
går længere tilbage og e-boks kan måske også vise prøv at kom med hvad I kan. På forhånd tak.
Ad. 5
Vibeke Sneistrup valgt ved akklamation
Ad. 6
Allan Riis-Reese valgt ved akklamation og
Henning Christoffersen valgt ved akklamation
Valg af suppleant var faldet ud men med generalforsamlingens godkendelse blev
Winnie Laursen, valgt som suppleant ved akklamation
Ad 7. Knud Benkjær valgt som revisor
Det var trods gentagne opfordringer og flere forslag ikke muligt at finde en der ville stille op som
revisorsupplea nt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil også gerne takke de medlemmer der blev og hjalp med oprydningen efterfølgende.
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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Engrøjel 33 formandhundiceciaardangennelaug.dk tlf.4369 0635

Marholm 53 naestformandchundigegaardantennelaug.dk Tlf. 2126 9080

Syrenkæden 8 kassererhundigegaardantennelaug.dk Tlf. 2126 9080

Dørrøjel 23 teknikerhundicieciaardantenneIaug.dk Tlf. 4390 7690

Marholm 72 sekretaer@hlauci.dk tlf 4369 0860

I

formand Vibeke Sneistrup

næstformand Henning Christoffersen

kasserer

tekniker

sekertær

Ole Bjarno

Allan Riis-Reese

Bjarne Mejer


