
Indkaldelse til Generalforsamling 
I Hinnerup Kulturhus, Melhøjstuen 

Tirsdag den 24. marts 2015 – kl. 19.30 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
 Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter. 

 
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det kommende v/formand Lars Reinholdt. 

 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbene regnskabsår til godkendelse v/ kasserer Niels Berg 

 
4. Behandling af budget og fastlæggelse af kontingent. Kontingent er tilpasset prisstigninger fra YouSee: 

 Grundpakke:  495,- kr/kvt. 
 Mellempakke:  910,- kr/kvt. 
 Fuldpakke:   1270,- kr/kvt. 
 Uden signal:  60,- kr/kvt. 

 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 På valg er: 

 Lars Reinholdt, modtager genvalg. 
 Suppleanter. 

 Nuværende suppleanter: Lars Halse, Børge Mikkelsen, Knud Labohn. 
 

6. Valg af revisor og suppleant 
 På valg er: Henrik Jensen (modtager genvalg) samt suppleant. 

 
7. Indkomne forslag * 

 
8. Evt. 

 
* Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7 skal med navns underskrift og kontaktoplysninger sendes skrift-
ligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. 
 
Revideret regnskab samt budget kan ses på foreningens hjemmeside www.roenege.dk (jf. foreningens vedtægter). 
 
 
På bestyrelsen vegne 
Hinnerup, den 3. marts 2015 
 
 
Lars Reinholdt 
Formand 

 
 
 
 
 

Antenneforeningen 
“Rønege” 

www.roenege.dk 
 
 

http://www.roenege.dk/


Ny Hjemmeside 
 
Foreningen har i den forløbne måned får frisket hjemme siden op med nyt design. Vores gamle design var helt fra 
2006, så det var på tide med noget nyt. Selvom indholdet generelt er det samme som på den gamle side, er der et 
par nye ting som er værd at bemærke. 
 

 Der er kommet en søge mulighed, så man kan søge på hele sidens indhold. Søgning aktiveres ved at klik-
ke på den lille lup yderst til højre i menulinjen. 

 Du kan læse om de nye produkter Internet og mobiltelefoni, som vi fik med i sidst års nye YouSee aftale. 
 
 

 
___________________________________________________ 

 

 

 

Må vi få din e-mail adresse? 
 
Det er en fordel at få information om nyheder og nye tiltag i foreningen så hurtigt og nemt som muligt. Derfor vil vi 
gener høre om vi må få din e-mail adresse, hvis du har en. Derfor vil vi gerne bede medlemmerne om at sende en 
e-mail men navn og adresse til info@roenege.dk. 
 
På forhånd tak  

mailto:info@roenege.dk

