
 
 

Referat fra generalforsamling i Antenne- og Bredbåndsforeningen  

Egebjergnettet 

Afholdt mandag den 18. april 2011 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8 

Formanden; Bent Kristensen, bød velkommen til de 10 fremmødte og nævnte herunder, at 

generalforsamlingen som bekendt afholdes med det ene formål at vedtage foreningens opløsning. 

1. Valg af dirigent 

Jan Tegner blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen har været varslet bl.a. i 

månedsbladet Egebjergbladet flere gange og ved udsendelser til medlemmerne, 

hvorfor den er lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

2.  Stillingtagen til foreningens opløsning 

Beslutningen kan i henhold til vedtægternes bestemmelser om foreningens opløsning 

på denne generalforsamling besluttes ved almindeligt flertal blandt de deltagende 

stemmeberettigede medlemmer. Hvert medlem kan desuden møde med én fuldmagt. 

Det blev konstateret, at der var mødt 9 stemmeberettigede medlemmer, deraf én med 

fuldmagt fra et andet medlem, dvs der kunne afgives i alt 10 stemmer. 

Afstemningen om foreningens opløsning blev foretaget ved håndsoprækning, da 

ingen krævede skriftlig afstemning.  

Resultatet blev 10 stemmer for foreningens opløsning, og dirigenten konstaterede at 

forslaget var énsstemmigt vedtaget. 

Generalforsamlingen bemyndigede herefter bestyrelsen til at foretage det fornødne 

med hensyn til foreningens opløsning, herunder foreningens kapital, jfr. efterfølgende 

punkt 3, snarest muligt efter 1. juni 2011 og så vidt overhovedet muligt senest 1. 

september 2011. Det blev præciseret, at bestyrelsen i perioden kan afholde de  

udgifter, den finder fornødent og rimeligt. 

3.  Stillingtagen til forslag om foreningens formue 

Der forelå i overensstemmelse med vedtægterne følgende to forslag vedrørende 

foreningens formue i forbindelse med foreningens opløsning: 

1)  Bestyrelsen foreslår, at hvert medlem kan få sin forholdsmæssig andel af formuen 

overført til sin bankkonto, såfremt medlemmet inden den 1. juni 2011 oplyser dette 

til post@egebjergnettet.dk eller træffer anden aftale med kassereren. Efter fristens 

udløb overføres det resterende formuebeløb til foreningen Egebjergklubben med 

henblik på fortsat at kunne tjene fælles formål i området. 
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2)  Bestyrelsen genfremsætter tillige det fra Hans Henrik og Inger Møller modtagne 

forslag om at i tilfælde af afvikling af foreningen stilles foreningens formue til 

bestyrelsens frie disposition, f.eks. til en omgang ”gravøl” til bestyrelsen med tak for 

det veludførte arbejde.  

Dirigenten valgte, at sætte det førstnævnte forslag til afstemning først og afstemningen 

skete ligeledes ved håndsoprækning, da der ikke blev forlangt skriftlig afstemning. 

Resultatet blev 9 stemmer for og én imod. 

Dirigenten kunne derefter konstatere, at bestyrelsens førstnævnte forslag om, at et 

medlem under de nævnte betingelser kan få sin forholdmæssige andel af kapitalen 

udbetalt, og at restbeløbet overføres til foreningen Egebjergklubben, for vedtaget. 

Opgørelse og udbetaling vil ske snarest efter 1. juni 2011. 

Dirigenten konstaterede herefter, at formålet med generalforsamlingen var opfyldt, og han hævede 

denne. Han takkede bestyrelsen for dens indsats gennem årene. 

Formanden replicerede med bl.a. at nævne, at det har været en fornøjelse, at etablere en 

interesseforening med et specifikt formål og - ikke mindst - at opløse den igen efter endt arbejde. 

 

 

---------     ------- 

Jan Tegner, dirigent     N. Henrik Jensen, referent 

 


