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Referat fra generalforsamling 
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Melhøjstuen 

Onsdag den 20. marts 2013 – kl. 19.30 

 

 

1. Valg af dirigent 

A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter: 

 Svend Sandby Hansen blev valgt som dirigent. 

 12 stemmeberettigede husstande er repræsenteret. Ingen fuldmagter. 

 

2. Kommentar til referatet for ordinærgeneralforsamling 2012 

Ingen kommentar. 

3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/formand Lars Reinholdt 

Formanden aflagde sin beretning.  Her under er en kort gennemgang på punktform. 

 Beretning var kort da det meste af årets aktivitet berettes under punkt 6. 

 Waoo har besøgt Birkevænget på foranledning af medlemmer af deres 

grundejerforening. 

 Kravet i lokalplanerne om tilslutning til antenneforeningen ophæves senest d. 1. 

april 2015. Bestyrelsen regner ikke med at miste mange medlemmer af den grund, 

idet foreningens berettigelse ligger i at kunne levere TV/Internet til fordelagtige 

priser for medlemmerne.  

Beretning er godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Niels Berg. 

 Underskuddet i årets regnskab beklages, da der faktisk var budgetteret med et overskud. 

Det skyldes at der er opstået en fejl i regnearket til budgetlægning. Denne fejl er fundet 

og rettet til årets budget, så dette ikke gentager sig. 

 Gennemgang af de listede poster i regnskabet. 

 

Ingen bemærkninger, regnskabet er godkendt. 

 

5. Fastlæggelse af medlemsbidrag samt budget for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår følgende medlemsbidrag gældende fra 3. kvt.: 

 

 Grundpakke:  455 kr/kvt. 

 Mellempakke:  883 kr/kvt. 

 Fuldpakke:  1245 kr/kvt. 

 Uden signal: 58 kr/kvt. 

 

 Ingen kommentar. Budget og satser er vedtaget. 
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6. Foreningens Leverancer i Fremtiden 

A. PowerPoint gennemgang af de forskellige leverandørmøder m.m. som bestyrelsen har 

arbejdet med i det forløbende år. Præsentationen kan hentes som PDF file på hjemmesiden.   

 Efter gennemgangen og en kort diskussion, indstilles det til bestyrelsen at fortsætte 

arbejdet på dette punkt et år mere, mod et endeligt forslag. 

 

7. Valgs af bestyrelse og suppleanter 

A. Bestyrelse 

 Lars Reinholdt     - Genvalg. 

B. Suppleanter 

 Svend Sandby Hansen (Rønvangen 298)  - Valgt. 

 Vagner Sørensen (Egevænget 1)   - Genvalgt. 

 Knud Bay Labohn (Birkevænget 2)  - Genvalgt. 

 

 Bestyrelsens sammensætning er hermed fortsat: 

 Formand Lars Reinholdt (Repræsenterer Egevænget) 

Rønvangen 256 Tlf.: 86 98 87 76 

Mail: l.reinholdt@yahoo.dk 

 Kasserer Niels Berg (Repræsenterer Røntoppen) 

Rønvagen 314 Tlf.: 22 40 33 40 

Mail: hinnerup@nielsberg.dk 

 Sekretær Jens Christian Østergaard Andersen (Repræsenterer Birkevænget) 
Rønvangen 320 Tlf.: 60 29 55 67 

Mail: jca@jet-andersen.dk 

  

8. Valg af revisor og suppleant 

A. Henrik Jensen    – Genvalgt. 

B. Erik Andersen (Rønvangen 310) – Genvalgt. 

 

9. Indkomne forslag 

A. Begge forslag blev trukket tilbage i henhold til drøftelsen ad punkt 6. 

 

10. Evt. 

-  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes. 

 

På bestyrelsen vegne 

Hinnerup, den 23. april 2013 

 

 

Lars Reinholdt 

Formand 
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