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Referat fra den ordinære generalforcamling

i Antenne- og Bredbåndsforeningen

EGEB'ERGlIETTET
Afholdt mandag den 28. marts 2(111 i Egebierg Feelleshus, Agernhaven 8.
Sekretæren, Henrik Jensen, bød velkommen til de knapt 15 fremmødte, og oplyste, at
foreningens formand, Bent Kristensen, samme eftermiddag havde fået forfald på grund af
akut opstået sygdom.

1. Valg af dirigent

Ole Bech blev valgt til dirigent.
Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsa'mlingen har været offentliggjort
i Egebjergbladet og er udsendt til medlemmerne inden for den i vedtægterne
fagtsatte tidsfrist. Generalforsamlingen er således lovligt varslet og
beslutningsdygtig.

2.

Formandens beretning
I formandens fravær informerede Henrik Jensen kort om bestyrelsens aktiviteter
i det forløbne år.
Der har igen i 2010 været tale om et meget passivt år, hvor bestyrelsens
aktiviteter har været nærmest ikke eksisterende. Vi har holdt 6t møde, hvor vi
drøftede forberedelsen af denne generalforsamling og har ellers haft lidt
emailudveksling, når noget interessant en sjælden gang dukkede op.
Helbredsmæssige problemer blandt fl ere bestyrelsesmed lem mer, heru nder
formand og sekretær, har naturligvis også påvirket aktivitetsniveauet.
Ved generalforsamlingerne i de seneste år har meldingerne fra DONG været
"kabellægning næste år". DONGs seneste meldinger er imidlertid nu, at man
regner med at gå i gang i 2011.

Vi har på Oen baggrund samt nogle henvendelser fra medlemmer i den senere tid
søgt at finde ud af, om der skulle være udsigt til etablering af fiber i den
sammenhæng. TDC, der som bekendt har overtaget fiberforretningerne fra
DONG, har så sent som i dag skriftligt oplyst, at man ikke har planer om at lægge
fiber i Egebjerg.
Situationen har som bekendt
opløse foreningen.

føtttil, at bestyrelsen har fremsat forslag om at

Beretningen blev godkendt.

3.

Fremlæggelse af regnskab for 2OO9
Frank gennemgik kort regnskabet, der blev godkendt efter besvarelsen af et par
opklarende spørgsmå1.

4, Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Der forelå tre forslag:

-

Et om foreningens opløsning fremsat af bestyrelsen.
To forslag angående foreningens formue i tilfælde af foreningens opløsning,
deraf 6t fra et medlem og 6t fra bestyrelsen således som vedtægterne tilsiger.

lil
;;l

www. eg? OF rg rg;ttet.

d

k

Forsla^get om opløsning af foreningen blev efter en kort debat sat til afstemning
ved håndsoprækning. Der var 12 stemmeberettigede til stede plus 2 fuldmagter
og forslaget om opløsning af foreningen blev €nsstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter'

.
.

at en endetig vedtagerse på denne
generalforsamling efter vedtægterne ville have krævet vedtagelse af 2/3 af
medlemmerne og
at bestyrelsen følgelig har meddelt, at den
agter snarest at indkalde til en ny generalforsamling den 18. april, hvor
oPløsning kan ske med almindeligt
ffFå"d. dagsorden udskydes tir
behandling på sidstnævnte generalforsamling, jf.-også at der ilrt.
vedtægterne først tages stilling til, hvad der skal ske med foreningens
midler, når en opløsning er vedtaget, samt
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med det fra et medlem modtagne forslag desangående.

Der blev herefter udvekslet synsprmkter på spørgsmålet om foreningens formues
videre skæbne. Heraf kan kort nævnes:
.
Fraflere sidervarderetønske om at sepå
mulighederne for at bevare formuen samlet til brug ved en senere passende
lejlighed i forbindelse med IT til gavn for hele området (Egebjergklubbens
område).
o
En mulighed kunne være oprettelse af en fond
med egen bestyrelse og en passende fundats (som tidligere med'T(athrines
børnehave').
o
En anden vej kunne være en ændring af
foreningen til noget mindre formalistisk somf.eks. et selskab (som
Kulturhistorisk selskab).
o
En tredje vej kunne være at overlade formuen til
EgebjergklubbenÆælleshuset med en klausul om pengenes fremtidige
anvendelse til IT til gavn for hele området.
.
E t tilbagebetaling til medlemmerne ben være
ubureaukratisk. Det bemærkes, at bestyrelsen allerede har filet ørske om
tilbagebetaling efter den i indkaldelsen og i Egebjergbladet beskrevne model.
Generalforsamlingen blev herefter hævet, idet dirigenten takkede forsarnlingen for
god ro og orden.

Ole Bech
Dirigent

enrik Jensen
Referent

