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Bittensvej 5, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 22 74 76 64
Mail: info@ejbyantenne.dk

Antenneforeningen Ejby Strand
8. februar 2019

Til alle medlemmer
Generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019
kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Herunder
orientering fra You See. (se nedenfor)
3) Aflæggelse af regnskab. (se bilag)
4) Eventuelle forslag. (ingen indkomne forslag)
5) Budget 2019 og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år.
6) Valg af bestyrelse jf. § 7. Henrik Jensen er på valg og modtager genvalg.
• Bestyrelsen vil gerne suppleres med en eller to medlemmer
mere, se nærmere på side 2 (bagsiden).
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af 2 revisorer.
9) Valg af 1 revisorsuppleant.
10) Eventuelt
Ordinær indkaldelse har fundet sted i oktober 2018 i nyhedsbrev på
hjemmesiden og i brev til de medlemmer, som har ønsket dette.
I forbindelse med beretningen i pkt. 2 vil vores repræsentant fra You See,
Karsten Dueholm give os en orientering om de tiltag, som You See har gjort
gennem det sidste år og hvad vi kan forvente fremover.
Bilag: Regnskab 2018 og budget 2019.

Se bagsiden

............................
Hjemmeside: www.ejbyantenne.dk

Bankkonto 0333-2551879669
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Tillæg til Pkt. 6 i dagsorden

Har du lyst til at være med i bestyrelsen?
Bestyrelsen har i øjeblikket 3 medlemmer, Lars Hansen, Henrik Jensen og Søren Gersløv
og vores bestyrelsesarbejde fungerer godt og med en fornuftig deling af opgaverne.
Lars er formand og tager sig primært af de tekniske opgaver på anlægget og kontakten til
Dansk Kabel TV, You See og andre samarbejdspartnere. Henrik passer regnskabet og
mobiltelefonen og Søren passer kartoteket, kontingentopkrævning, hjemmesiden og
korrespondance.
Med kun 3 medlemmer i bestyrelsen er Antenneforeningen ret sårbar, hvis en eller flere af
os skulle gå fra.
Derfor vil vi opfordre medlemmer, som har lyst og mulighed til at være med i bestyrelsen til
at kontakte os. Vi kan ifølge vedtægterne være mellem 3 og 5 medlemmer i bestyrelsen.
Hvis det har din interesse, så skriv en mail til os på info@ejbyantenne.dk og fortæl gerne
samtidig hvilke opgaver i bestyrelsen, som du vil foretrække. Vi vil derefter kontakte dig og
aftale nærmere.
Bestyrelsen holder ud over generalforsamlingen højst to møder mere om året og klarer os i
hverdagen ved at kommunikere med hinanden via mails eller telefon.
Vi lægger ikke op til, at der på generalforsamlingen skal vælges nye medlemmer til
bestyrelsen blandt de fremmødte, men vil bede generalforsamlingen om tilladelse til at vi
kan supplere bestyrelsen med et eller to medlemmer, som selv henvender sig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

