Referat af den årlige generalforsamling på Kanal Gladsaxe Radio.
Afholdt d. 25. maj-2022- kl.18.00, på radioen Gladsaxevej 315-2860 Søborg.
Deltager på Generalforsamlingen:
Peter Colmorten - Jacob J. Jacobsen - Yusef Hewaddoost /Faizia Hewaddoost
fra Afghansk Radio ~ Benn Ebbesen — Kim Fritz — Dan Rasmussen—Johnny
Bjørnstad - Vagn Auchenberg — Kurt Rasmussen.
Afbud fra følgende
Bodil Christensen - Mads Hansen – Margrethe Christensen var dog klar på Tlf.
Peter Colmorten/ Formand, bød alle velkommen til den årlige
generalforsamling. Han forslog Kurt Rasmussen som Dirigent på
Bestyrelsens vegne.
1. Valg af dirigent: Kurt Rasmussen foreslået og valgt som dirigent.
Dirigent kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
2. Valg af Referent: Kurt Rasmussen foreslået og VALGT.
3+4, blev foreslået sammen til 1 punkt, og godkendt af generalforsamlingen
Formanden Peter Colmorten fik ordet og fremlagde bestyrelsens beretning.
på grund af Corona” har vi mistet flere medlemmer hvilket er et stort problem
Herefter Omtalte Peter at "Lokal Radioer" muligvis kun har 4 år tilbage og lukning af lokalradioerne
sikkert sker i forbindelse med FM-bandet bliver lukket ned.
Peter og Jacob, og en gruppe faste medarbejdere har produceret udsendelser pa radio og tv,
i denne periode og drift fungerer som normal - (godt klaret, og tak for det arbejde i har udført).
Benn Ebbesen og Kim Fritz, filmer for Radioen.
Diverse spørgsmål fra Johnny/Charlie, ang. Lave udsendelser fra foreninger
som Kulturen og andre. Peter svarede på dette.
Afghansk Radio. takkede for det gode samarbejde man har med Kanal
Gladsaxe Radio, Yosef med Kone Faizia glæder sig til fortsat godt
samarbejde m/v.

Vi søger stadigvæk nye medarbejdere, til at hjælpe på radioen
med Teknik -Udsendelser— Optagelse M/v så der kan komme mere liv
på Kanalens Radio og TV. det skal nok lykkes på sigt at fat i nye
medarbejdere til at hjælpe med dette (Livligt diskussion).
Herefter fremlagde formanden Bestyrelsens og Stationslederens beretninger
som blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Dirigenten foreslog at punkt. 5+6 på dagsordenen blev slået sammen
hvilket blev godkendt af forsamlingen.
Jacob /kasserer - gennemgik herefter årets regnskab.
som blev uddelt til alle på mødet.
Vi har fået kr. 141.270 kr. til at drive radioen for, og der var en lille stigning
i forhold til sidste år.
Af omkostninger kan nævnes følgende!
Sender afgifter kr. 10.292.20
Materialer og teknisk udstyr. kr. 62.732.36
Koda + Gramex på kr.40.177.86 _
dette er de særlige store poster på regnskabet.
Vi har i år også betalt for en Statsaut. Revisor, som kostede
kr. 3.018.75, til gennemgå vores regnskab som det kræves af Kulturstyrelsen.
Jacob gennemgik regnskabet
Revisoren har godkendt regnskabet, som ikke har givet anledning til nogle
bemærkninger.
7. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Medlemskontingent for 2022, er uændret kr. 50,- som et symbolsk beløb.
(kan dog evt. stige i fremtiden ???).
Budget for året 2022 er uændret, der skal købes diverse udstyr
ind, til radioen i årets løb, vil budgettet blive rettet til iflg. Peter
og Jacob.
Herefter er punktet godkendt.
8. Indkomne forslag.
Iflg. Formanden Peter Colmorten, er der ingen forslag indsendt til
os inden fristen på 14 dage før generalforsamlingen.
9. Valg af bestyrelse:
Grundet at flest bestyrelsesmedlemmer skal være bosat i den kommune

hvor radioen hører hjemme, blev det besluttet lave et nyvalg af alle
og man valgte bestyrelsen som er følgende.
Peter Colmorten /Formand
Kim Fritz L /Næstformand
Jacob Jacobsen /Kasserer
Benn Ebbesen /Bestyrelsesmedlem
Den Rasmussen /Bestyrelsesmedlem.
Valg af Suppleanter:
Faizia Hewaddoost 1 suppleant.
Kurt Rasmussen 2 suppleant.
10. Valg af Stationsleder:
Peter Colmorten, foreslået og Genvalgt.
11 Valg af Kritisk Revisor: Bodil Christense foreslået og Valgt.
12. Eventuelt:
En livlig samtale bordet rundt, og stor gensynsglæde for alle.
Tak til Peter og Jacob, for Kaffe og Kage.
Mødet/Generalforsamlingen slut kl. 20.20
PS. Husk åbent hus d. 20/8-22 (en lørdag)
Husk vi har en stand på Gladsaxe Dagen lørdag d.27/8-22.
Husk disse 2 tidspunkter, som er vigtige.
Referent
Kurt Rasmussen

