Vi ses på …

Holme Olstrup Antenneforening

HOAF

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

www.hoaf.net

Februar 2012

Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.30
i Holme Olstrup Forsamlingshus, Stationsvej 55, Holme Olstrup.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning for 2011
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2011 (medsendt denne indkaldelse)
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
¤ Fra bestyrelsen:
4a. Ændring af kontingentterminer i §3 fra 2 til 3 gange årligt med forfaldsdatoer den 1/1 - 1/5 - 1/9
4b. Ændring af §3: Udmeldelse af foreningen kan skriftligt ske til kassereren, men man skal forinden betale sin
eventuelle solidariske gæld til foreningen. Udmeldelse skal ske inden den 1/11 (med virkning fra 1/1), inden den
1/3 (med virkning fra den 1/5) eller inden den 1/7 (med virkning fra 1/9). I forbindelse med udmelding opkræves
det til enhver tid gældende frakoblingsgebyr til Dansk Kabel TV.
4c. Tilføjelse til §4: Den landsdækkende betalingskanal TV2 lægges i ’PAKKE 1’.
I ’Pakke 1’ er inkluderet foreningens til enhver tid vedtagne radiokanaler (inklusiv distributionsafgifter og afgifter i
henhold til gældende lovgivning). I ’Pakke 1’ findes informationskanal inkl. tekstTV.
4d. Ændring af terminer for pakkeændring i §4 fra 2 til 3 gange årligt med forfaldsdatoer den 1/11 (med virkning
fra 1/1), inden den 1/3 (med virkning fra den 1/5) eller inden den 1/7 (med virkning fra 1/9).

4e. Ændring i §7: Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen, og det opkræves forud 3 gange årligt.
4f. Oprettelse af informationskanal inkl. tekstTV i foreningens ’Pakke 1’. Omkostning ca. kr. 55.000
¤ Fra medlemmerne (til udsendelse). Ingen forslag modtaget inden den 31/12 2011

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2012
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er:

 Formand

John Christiansen

(modtager genvalg)

 Kasserer

Lis Jensen

(modtager genvalg)

 Tekn. ansvarlig

Philip Banzon

(modtager genvalg)

 Bestyrelsessuppleant Erik Andersen (modtager genvalg)
 Revisor Bjarne Høj (modtager genvalg)
 Revisorsuppleant (vælges ud af fremmødte på generalforsamlingen)
7. Eventuelt (Emner under punktet kan ikke vedtages)
For at blive behandlet skal forslag fra medlemmerne være afleveret skriftligt til formanden senest
den 12/03 2010 (14 dage) før den ordinære generalforsamling.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for HOAF
Holme Olstrup Antenneforening
Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard
Mobil: 25623928 Mail : formand@hoaf.net

