
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I 

FANØ BAD ANTENNEFORENING 
 
 

Fredag den 14. juli 2006 afholdtes foreningens ordinære generalforsamling på ”Hotel Fanø 
Badeland”. 
 
Den udsendte dagsorden blev behandlet således: 
 
Ad. pkt. 1 – Valg af dirigent.  
 
Bestyrelsen foreslog Frank Outzen som dirigent. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt i 
overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og herefter var lovlig som ordinær 
generalforsamling. 
 
Ad. pkt. 2 – Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 
 I formandens fravær oplæste Erik Lund den af formanden udarbejdede beretning jfr. vedlagte 
manuskript. 
 
Der var hverken bemærkninger eller spørgsmål til beretningen, hvorefter denne blev godkendt. 
 
Ad. pkt. 3 – Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 
Erik Lund gennemgik årsregnskabet for regnskabsåret 2005/2006. 
 
Resultatopgørelsen for 2005/2006 udviser et overskud på kr. 10.403., hvilket må anses for 
tilfredsstillende. 
 
Status balancerer med kr. 153.961., hvoraf egenkapitalen udgør kr. 148.161. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ad. pkt.4 – Fastsættelse af tilslutningsafgifter og kontingent. 
 
Disse fastsættes fortsat ved et af Dansk Bredbåndsteknik udarbejdet og af bestyrelsen godkendt 
takstblad. I øvrigt henvistes til det under formandens beretning oplyste om størrelsen heraf. 
 
 
 



Ad. pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
 
På valg til bestyrelsen var. 
  Ove Tanggaard Jacobsen, ønsker ikke genvalg 
  Jens Chr. Elstrøm, villig til genvalg. 
 
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Lasse Hansen. 
 
Det bestyrelsesmedlem som var villig til genvalg samt Lasse Hansen blev herefter genvalgt. 
 
I henhold til vedtægterne er begge suppleanter på valg hvert år. 
 
Til suppleanter blev herefter af bestyrelsen foreslået. 
  Mogens Friis Nielsen 
  Frank Outzen 
Som begge blev valgt. 
 
Ad. pkt. 6 – Valg af revisor. 
 
Til revisor blev af bestyrelsen foreslået genvalgt  
  Erling Jacobsen. 
 
Revisor blev genvalgt. 
 
Ad. pkt. 7 – Eventuelt herunder indkomne forslag. 
 
Der forelå intet til behandling. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen. 
 
Som referent 
 
Erik Lund 


