Generalforsamling den 19. marts 2019:
Tid: 19.00-20.00
Sted: PIF´s klubhus, Stadionvej 2, Præstø

Fremmødte:
Der var 18 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret – inklusive en fuldmagt ved aftenens
generalforsamling.

Referat i henhold til dagsorden:
Pkt. 1) Valg af dirigent.
Generalforsamlingen valgte Søren Birksø Sørensen til dirigent. Søren er Sekretariatschef i FDA,
Forenede Danske Antenneanlæg hvor Præstø Antennelaug er medlem.
Søren takkede for valget, og gennemgik indledningsvist vedtægternes §8 og følgende
bestemmelser, som alle vedrører generalforsamlingen, der afgør mødes lovlighed og
beslutningsdygtighed.
Da generalforsamlingen ikke havde bemærkninger til dette, erklærede dirigenten
generalforsamlingen for indkaldt efter vedtægterne og derfor beslutningsdygtig jævnfør §11.2

Pkt. 2) Valg af 2 stemmetællere.
Generalforsamlingen valgte Peter Frandsen og Henning Nielsen til stemmetællere.

Pkt. 3) Valg af referent.
Generalforsamlingen valgte Erling Elbom til referent.

Pkt. 4) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Formand Steen Fredriksen aflagde bestyrelsens beretning, som der var et enkelt spørgsmål fra
salen vedrørende Playmaker.
Formanden bad om at få lov til at belyse dette senere
Beretningen blev taget til efterretning, og vil blive lagt ud på laugets hjemmeside i sin fulde
skriftlige længde efterfølgende generalforsamlingen.
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Pkt. 5) Regnskab for det forløbne år til godkendelse ved revisor.
Kasserer Erich Hildebrand gennemgik regnskabet for 2018.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og gav dermed decharge.

Pkt. 6) Eventuelle indkomne forslag.
Der var indkommet 3 forslag:
1) Forslag om navneændring – stillet af bestyrelsen
2) Forslag om vedtægtsændring – stillet af bestyrelsen
3) Forslag om ændring af kanalsammensætning – stillet af 3 medlemmer
1 & 2:
Dirigenten foreslog, at forslag 1 indgår som en del af forslag 2, således at den kommende
ekstraordinære generalforsamling kun har et forslag at tage stilling til.
Dette forslag imødekom generalforsamlingen idet ingen ønskede at opretholde forsalg 1 som
selvstændigt forslag.
De nye vedtægter – der er blevet udarbejdet af bestyrelsen og bearbejdet af advokat Benny
Jensen, som er FDA´ s advokat i denne type opgaver, blev gennemgået af dirigenten.
Bortset fra 2 sproglige rettelser (følgende to elementer fjernes i forslaget: Mellem stk. 3 og stk. 4 i
§ 2; Udgår: & i § 11 stk. 3; kræve,), var der ingen spørgsmål til vedtægtsændringerne, der blev
vedtaget af generalforsamlingen med alle stemmer for.
Da fremmødet på denne generalforsamling ikke er tilstrækkeligt for at beslutte
vedtægtsændringen endeligt vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, for
endelig godkendelse af vedtægterne. Det møde bliver afholdt mandag den 8. april 2019 kl. 19.00
på foreningens adresse, Adelgade 32, Præstø.
3:
Ingen af de tre forslagsstillere havde mulighed for at deltage i mødet. Dirigenten gennemgik
forslaget, som han mest så som en opfordring til bestyrelsen idet det ikke egnede sig til egentlig
afstemning.
Bestyrelsen tilkendegav at den ser forslaget som en opfordring til at kigge nærmere på
kanalsammensætning. Der er dog en økonomisk sammenhæng i måden, hvorpå pakkerne er
opbygget. Man kan derfor ikke bare sløjfe TV kanaler, idet det kan få indflydelse på pakkeprisen.
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Fra salen var der bemærkning om, at børn og unge i højere grad streamer, end ser flow TV, og det
bør afspejles i kanaludbuddet.
Bestyrelsen noterede sig dette og oplyste at man med jævne mellemrum mødes med
kanaludbyderne, og vil undersøge mulighederne.

Pkt. 7) Behandling af budget og fastsættelse af bidrag/ kontingent for det løbende regnskabsår.
Kassereren gennemgik budgettet, herunder bestyrelsens forslag til priser for tv pakker gældende pr
1 april 2019, samt bidrag til Web TV – alle anført som månedspriser:
Grundpakken blev stillet i forslag til 169 kr.
Mellempakken blev stillet i forslag til 369 kr.
Fuldpakken blev stillet i forslag til 469 kr.
WebTV blev stillet i forslag til 10 kr. idet dette tillæg til de enkelte pakkers priser først vil blive
opkrævet fra det tidspunkt hvor Playmaker frigives til brug.
Fra salen spurgte man ind til mulighederne i forbindelse med WebTV:
Bestyrelsen gav en redegørelse om udviklingen af mulighederne for Web TV i det forløbne år.
Igennem FDA har der været forhandlinger med Copydan om forudsætningerne for at vise Web TV
og ikke mindst prisen på dette. Forhandlingerne er ikke afsluttet, men vi kan som forening indgå en
midlertidig aftale om Web TV med Copydan. Dermed er der så lukket op for muligheden for at se
fjernsyn på en helt anden måde, idet streaming giver mulighed for blandt forskudt visning,
optagefunktion og arkivsøgning.
Fra salen spurgte man ind til nyt om Playmaker:
Bestyrelsen gav en redegørelse om Playmaker – herunder de mange tekniske problemer der har
været i det forløbne år. Der er nu udviklet en Playmaker App, og den virker – men er afhængig af et
godt Wifi – hvilket kan være problematisk.
Den bedste løsning vil dog altid været en kablet boks, og bestyrelsen er nu meget tæt på at frigive
denne til medlemmerne. Det giver yderligere muligheder for medlemmerne, herunder mere eller
mindre, at sammensætte deres egen TV- pakke.
Om kort tid vil bestyrelsen melde mere ud om dette.
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning og godkendte kontingent og bidrag som forelagt
af kassereren for det løbende regnskabsår.
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Pkt. 8) Valg af revisor.
I henhold til vedtægternes § 15 stk. 2, skal regnskabet revideres af en registreret eller
statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår registreret revisor Kim Christensen fra Total Revision som ny revisor.
Der fremkom ikke flere forslag og Kim Christensen blev valgt som revisor for foreningen.

Pkt. 9) Valg til bestyrelse for 2 år.
På valg efter tur i henhold til foreningens vedtægter §12.1 er:
Steen Frederiksen
Erich Hildebrand
Der fremkom ikke andre forslag. Begge blev genvalgt.

Pkt. 10) Valg af 2 suppleanter for 1 år.
På valg er:
Ulla Skytt som 1. suppleant for 1. år.
Kaj Kingo som 2, suppleant for 1. år.
Der fremkom ikke flere forslag og begge blev genvalgt af generalforsamlingen.

Pkt. 11) Eventuelt
Ingen ønskede ordet under eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen for sit vedkommende
hvorefter han overgav ordet til Steen Frederiksen.
Formanden takkede dirigenten for at lede os godt gennem mødet, og deltagerne for fremmøde
med ønsket om en fortsat god aften.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.20
Referat godkendt den 21. marts 2019

_______________________
Søren Birksø Sørensen
Dirigent

__________________
Steen Fredriksen
Formand

____________________
Erling Elbom
Referent
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