
Nr. Broby Antenneforening 

Generalforsamling 2021 – mandag den 28. marts 202 

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand: Mikael Johansen, Næstformand: Lars Henrik Jørgensen, Sekretær: Gitte Borup, Økonomisk 

ansvarlig: Leif P. Thomsen, Teknisk ansvarlig: Mogens Hansen,  

Suppleant: Jesper Spatzek Nielsen 

 

Mikael bød velkommen. Der mødte 10 medlemmer inkl. bestyrelse +og dirigenten. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Erik Madsen 

 

Erik konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

 

Mikael præciserede, at det ikke var længe siden sidste generalforsamling og at der derfor ikke var 

så meget nyt. Ville gøre det så kort og præcist som muligt. 

 

Mikael gav en ekstra kommentar omkring priser. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Leif fremlagde regnskabet  

 

Der var et enkelt spørgsmål fra medlemmerne omkring udgifter – eller snarere indtægter – på 

posten messer og reklame. Vi havde fået penge tilbage fra YouSee vedrørende et arrangement, 

som ikke blev afholdt på corona. 

 

Leif gennemgik budget for 2022 – det udviser et forventet overskud på kr. 130.000.  

 

Ingen spørgsmål – regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – det blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Mogens Hansen og Leif Thomsen på valg – ønsker genvalg 



 

Begge er genvalgt. 

 

7. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Forslag Jesper Spatzek Nielsen og Jan Agergaard 

 

Jesper og Jan, som havde sagt ja uden at komme – blev valgt. 

8. valg af 2 revisor 

Forslag Finn Knudsen, Kristine Rasmussen 

 

Begge blev valgt. 

 

 

9. valg af revisorsuppleant 

Forslag Finn Pedersen 

 

Finn blev valgt. 

 

10. Eventuelt 

Her fik vi en snak om elpriser og priser på pakker i relation til, at vores overskud ser ud til at blive 

højere i 2022.  

Generalforsamlingen roste bestyrelsen for at være godt orienteret og handlekraftig.  

Mikael takkede Erik for at passe dirigentrollen og afsluttede med at invitere forsamlingen på 

håndmadder. 

 

  


