
 

REFERAT 

Generalforsamling  23/3 - 2022   

Sted : Klovborg Forsamlingshus. 

Deltagere : Bestyrelse, suppleanter og ca. 25 medlemmer. 

Generalforsamlingen startede kl. 19.00. 

Jesper startede med at byde forsamlingen velkommen til den første normale 
generalforsamling efter Corona tiden. Vi håber alle, at vi fremover kan fortsætte 
som tidligere. 

Herefter gik vi over til generalforsamlingen. 

Jørgen Friis blev valgt som ordstyrer. 

Jesper kom i sin beretning, ind på nogle forhandlinger, som er pågået mellem 
foreningen og Ikast-Brande Kommune. Vi har i en lang periode haft vores mast 
stående på stadion, uden at vi er blevet opkrævet leje. Fremover skal vi betale en 
ikke ubetydelig leje for at have masten stående. Lejen forventes at blive ca. 11.000 
kr pr. år. Dertil kommer et administrations gebyr på godt og vel 6000,- Kr. det første 
år. Foreningen har forsøgt om vi kunne købe jordparcellen på stadion, som masten 
står på, men et enigt byråd har afslået dette. 

Stor tak til Kresten, som har været vores forhandler med kommunen. 

I tilgift har vi nu så godt som fået en 3. aktør som lejer af plads til mobilsendere i 
masten. Dette vil jo hjælpe noget på betaling af mastelejen. 

Vi er pt. ca. 180 medlemmer, som er ca. det samme som sidste år. 

Herefter gennemgik Ib regnskabet, som endnu engang giver et pænt overskud. 
Derefter blev budgettet for 2021 gennemgået. 

I forbindelse med regnskabet blev der ikke stillet væsentlige spørgsmål. 

Såvel formandsberetning som regnskab og budget blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændringer af vedtægterne. Der var her tale om 
kosmetiske ændringer, ændringer som følge af teknologiske forandringer samt 
præciseringer for at forenkle bestyrelsens arbejdsbetingelser. 

I §2 og § 3 blev ordet radio fjernet, da der ikke længere distribueres radio via 
kabelforbindelsen. 



§9 blev ændret så ordet lokal avis blev ændret til lokalt medie. Dette for at 
imødekomme, at vores lokale avis stoppe med at udkomme. 

§12 blev ændret så det fremover bliver lidt mere fleksibelt at stille en handlekraftig 
bestyrelse. I stedet for at skulle have en bestyrelse på 6 personer og 2 suppleanter, 
blev vedtægterne ændret, så bestyrelsen fremover kan bestå af 3 til 7 personer, 
medens der skal vælges op til 2 suppleanter. 

Endelig blev der indført ændringer i §26. Her blev det fastlagt, at masten på stadion 
ikke som sådan er en del af kabelnettet. I tilfælde af at foreningen går i opløsning, og 
kabelnettet bliver overtaget af tredje mand, vil masten ikke automatisk være en del 
af en sådan overtagelse. Masten og indtægterne herfra, vil i et sådant tilfælde kunne 
overgå til en anden lokal forening efter generalforsamlingens afgørelse. 

Der var ingen indvendinger imod bestyrelsens forslag, men da der ikke var 
fremmødt 50% af foreningens medlemmer, kunne vedtægtsændringerne ikke 
endeligt vedtages. Dette kunne efterfølgende ske på den ekstraordinære 
generalforsamling, som der var indkaldt til umiddelbart efter den ordinære 
generalforsamlings afslutning. 

Forslag til uforandrede priser på de enkelte TV-pakker blev ligeledes godkendt. 

I forbindelse med valg til bestyrelsen, var der genvalg til Kresten Christensen, Alex 
Rasmussen og Jens Bagge Jensen. 

Som suppleanter blev Kim F. Wendel valgt som 1. suppleant medens Gitte Susanne 
Johansen blev nyvalgt som 2. suppleant. 

Jørgen Friis ønskede ikke genvalg som revisor. I hans sted blev Lisbeth Sørensen 
valgt som ny revisor. 

Oda Rasmussen blev genvalgt som revisor suppleant. 

Efter generalforsamlingens afslutning, blev der straks gået videre med den 
ekstraordinære generalforsamling, som var blevet indvarslet i henhold til 
vedtægterne. Her blev der foretaget afstemning om de foreslåede 
vedtægtsændringer. Disse ændringer blev enstemmigt vedtaget, da samtlige 22 
stemmeberettigede medlemmer stemte for ændringerne. 

Herefter kunne bestyrelsen byde deltagerne på et par stykker smørrebrød samt 
noget drikkeligt. 

Referent 

Jens Bagge Jensen 


