8.10.2020

Referat fra Generalforsamlingen i Eskilstrup Antenneforening
Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19.oo i Eskilstrup Hallen
Desværre dukkede kun 5 op til Generalforsamlingen.
Punkt 1 Valg af Dirigent. Flemming Rasmussen blev valgt.
Punkt 2 Valg af Referent. Kim Venøbo blev valgt.
Punkt 3 Valg af stemmetæller. Lisbet Jørgens blev valgt.
Punkt 4 Forelæggelse af Bestyrelsen Beretning.
Formanden Bjarne Poulsen fortalt at vi desværre forsætter med at miste medlemmer
Vi er nu under 100 medlemmer. Vi er pt. 98 medlemmer af Antenneforeningen.
Vi har ca. 2 år tilbage af vores aftale med YouSee Hvad der skal ske her efter vides ikke endnu.
Der er grundet Corona krisen ikke det store at berette om.
Punkt 5 Forelæggelse af Regnskab for 2019
Flemming Rasmussen gennem gik Regnskabet. Som viser et beregnet underskud på 13.012 kr.
Samlet er der 344.319 kr. på kontoen d. 31.12.2019 Regnskabet var Revideret d. 5. Feb. 2019
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.
Punkt 6 Fastsættelse af Kontingent. Der bliver ikke nogen stigninger i 2020
Punkt 7 Indkommende Forslag. Der var ikke nogle indkommende forslag
Punkt 8 Valg til Bestyrelsen.
Der var genvalg for 2 år til Bjarne Poulsen, Kim Venøbo og Jørgen Poulsen
Kirsten Møller blev genvalgt for 1 år som Suppleant
Punkt 9 Valg af Revisoren. Jim Jørgensen og Wedel Koch blev begge genvalgt for 1 år.
Der blev desværre ikke fundet en ny Revisorer Suppleant for 1 år.
Punkt 10 Valg af Kasserer. Der blev desværre ikke valgt en ny Kasserer for 2 år.
Så vi står uden en Kasserer til nytår. Vi har talt med YouSee om problemet.
De vil godt overtage arbejdet med det økonomiske, det gør de flere andre foreninger.
Men de gør det ikke gratis. Det komme til at koster ca. 50 kr. pr. måned for medlemmerne.
Bestyrelsen vil dog arbejde på at få presset pris længere ned.
Punkt 11 Evenuelt. Der blev talt frem og tilbage om hvor længe foreningen vil kunne overleve
De nye tiltag. Hvor flere og flere går fra flow TV til kun at streame det de vil se.
Så som Netflix, TV2 Play og Viaplay osv.

