:
Referat fra Laugsforsamling i Masten
Dato:
25. januar 2011
Sted:
Fælleshuset i Brunebanke
Deltagelse:
I forsamlingen deltog:
Fra Bestyrelsen: John, Salim, Egon og Poul-Erik.
Medlemmer:
11 medlemmer
Poul-Erik bød velkommen og kunne konstatere at der var 1 medlem mere
end sidste år
Punkt. 1 Valg af dirigent:
Vi plejer at kunne klare det uden.
Punkt. 2 Formandens beretning:
Det var en meget kort beretning, da der ikke var sket det store i
2010. Han fortalte at:
SKY NEWS havde været ude af drift et stykke tid i februar.
Eurosport havde talt svensk en overgang i april pga. omlægning
hos Canal Digital.
Canal9 ville have antenneforeningerne til at slukke for VM-kampe
fra SVT4, men at vi viste dem alligevel.
Der kan være problemer med nogle svenske digitale kanaler, som
der ikke kan gøres noget ved, det er fordi vi er for langt væk fra
sverige, men kanalerne vil som regel virke analogt.
I december har der været udfald på de danske kanaler pga.
overisning af antennerne.
Beretningen blev godkendt.
Punkt.3 Regnskab:
John gennemgik regnskabet, og fortalte at på det udsendte
materiale var der en post som var tom, skyldige omkostninger, der
skulle have stået 2000 kr. så balancen stemmer. Han fortalte også
at beløbet under Renter og andre indtægter på 2095 kr. skyldtes at
vi havde fået en afskreven restance ind ifbm. salg af skyldnerens
ejendom.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt.4 Indkomne forslag:
Forslag til ændring af vedtægternes § 15, stk. 1 ændres til :
Dersom et medlem beslutter at forlade foreningen, kan dette ske
med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Forslagsstilleren Kai Fusager Johnsen forelagde forslaget og dette
blev vedtaget med 11 stemmer for og ingen imod.
Da vedtægtsændringer kun kan ske med 2/3-dels flertal, blandt de
fremmødte, og mindst halvdelen af foreningens husstande er
tilstede, skal der afholdes ny laugsforsamling hvor forslaget kan
godkendes med 2/3-dels flertal blandt de fremmødte.
Punkt.5 Budget og kontigent 2011
John fremlagde budgettet, og fortalte at stigningen er på afgifter til
TV-udbyderne.
Punkt.6 Valg til bestyrelsen
a) Valg af kasserer
Det var ikke muligt at få valgt en ny kasserer,
så det blev aftalt at formanden midlertidigt overtager
posten, og man forsøger at få valgt en ny kasserer på
den ekstraordinære Laugsforsamling, hvor også
vedtægtsændringen skal på.
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Da Kai Fusager Johnsen har valgt at trække sig i utide
Skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer;
Salim Brunebanke 34 blev genvalgt.
Steen Andersen Smedeholmen 26 blev nyvalgt.
Søren Petersen Merianhaven 10 blev nyvalgt.
c) Valg af suppleanter
Harry Nielsen, Brunebanke 43 blev genvalgt.
Rita Christensen, Timianhaven blev nyvalgt.
d) Valg af revisor
Teddy Svane Hansen blev genvalgt.
Punkt.7 Eventuelt:
John fortalte at han havde fået en mail fra en beboer i Brunebanke
som ikke kunne se de digitale kanaler og bad om at vi tog det op
på Laugsforsamlingen. Nu er det sådan at Masten leverer digitale
signaler til alle, men det interne netværk (forstærkerne og kabler) i
Brunebanke ikke kan viderelevere det signal og det er
Brunebankes ansvar. Der var også andre der ikke kunne se nogle
af DR’s digitale kanaler, det er fordi DR har valgt sende
Ramasjang, DRK, DRHD, DRUpdate og Folketingstv i Mpeg4
format, hvilket kræver at ens fjernsyn eller Digitale-boks kan
modtage dette og ikke kun Mpeg2..
John takkede forsamlingen for god ro og orden.
Referent:

Poul-Erik Göttsche

