GRUNDJEFORENINGEE
ULLER;.)DGAAIW NORD

Il

- AG d. 12. maj 1992.
REFERAT FRA GENERALkORSANLINGEN TIR J
STEMEBERETTtGEDE: 24 (incl. fuldmagter)
ad.

1. Valg af dirigent - Finn Hasselbom

ad.

2. Godkendelse af dagsorden - Godkendt

ad.

3. Bestyrelsens -beretning - Finn Hasselbom kommenterede
kort den .udsendte beretning

ingen uddybende spørgsmål -

beretningen blev godkendt.
ad.

4. Godkendelse af regnskabet - Claus Hagel Sørensen har p.ty
arbejde i Tyskland og var derfor ikke tilstede - Finn
Hasselbom gennemgik driftsregnskabet son herefter blev

•

godkendt.
ad.

5. Antenne - p.gr.af tekniske vanskeligheder - blev punktet
udsat.

ad.

6. l'udget 1993 - Budgettet skulle kunne holde til uændret
kontingentsats - budgettet blev vedtaget.

ad.

7. Indkomne forslag - Forclac! fra Jørn PrIlow vedr. fællesantennen - be}-andies i forbindelse med punkt 5.

ad.

8. Sommerfest - Dato for festen blev 15. august 1 992.
9. Valg af kasserer'- Bente Andersen (nr. 231) blev valgt -

ad.

uden modkandidater.
ad. lo. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Da Benny Andreasen er
trådt ud af bestyrelsen skulle to valg foretages Helge Christensen ønskede genvalg - blev valgt og

•

suppleant Ulla Christensen opstillede

blev valgt.

ad. 11. Valg af suppleant - John Hansen (nr. 2o9) blev valgt.
,nud Pedersen (nr. 208)
ad. 12. Valg af revisorsuppleant - i,
blev valgt.
Herefter gik vi over til at behandle punkt 5.
Niels Dreijer gav en ualmindelig god - fyldig og forståelig fremlæggelse Lf "Antennegruppenus arbejde "Antennegruppenus formå: var at gøre pristilbuddet fra
Stofa så . transparent son muligt - at udnytte maksimal
kapacitet i .det huværende anlJ2g - at e på en trinvis
renovering - at ud:lytte eksisterende kabelanL2g i dets

•

restlevetid - at indhente et nyt satelittilbud - at
forsøge at nedbringe serviceabonnamentsafgiften.

•

Materiale blev uddelt og L?..n.lemgået på over-head
projektor.
Efter dette. gcde oplp3g gik vi over til debat og afstemning om forslag fra Jørn Priloi - vedr. antenner For annullering af servituttet stemte ialt 4 - imod
stemte ialt 16 - 4 undlod at stemme. Forslaget faldt.
På baggrund af disse tal - blev sidste del af forslaget
trukket tilbage.
Herefter en god diskussion om "hvad gør vi ni.1" - samt
en vejledende afstemning om hvorvidt vi ønsker renovering
af antennen - 16 husstande ønsker dette.
Det blev til slut besluttet at "Antennegruppen" udarbejder konkrete papirer vedr. antennen - udsender

•

aterialet til alle - herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling - her skal foreligge mindst
to forskellige tilbud - på denne ekstraordinære generalforsamlinj beslutter vi om vi skal renovere. og til
hvilken pris det evt, skal foregå Nødet sluttede i god ro og orden kl. 21.3o
Referent Helle Schou - Nielsen

•
Finn Hasselbom
Formand - dirigent

