
Referat af Generalforsamling i FanØ Bad Antenneforening fredag d. 17 . juli 202A, Fanø Hallen

47 stemmeberettiget adresser var repræsenteret på generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen.

Valg af dirigent:
Annette Niebuhr blev valgt som dirigen! og konstaterede at indkaldelsen var sket i
overensstemmelse med vedtægterne.

Valg af stemmetællere
Jørgen Kjems og Josefine Bican brev vargt som stemmetæilere.

Dagsorden:

1. Formandens beletning

Formanden kom ind på emner om Covid-l9 og afhotdelse af generalforsamting arbejdet med at finde
medlemmerne af Antenneforeningen, baggrunden forforslaget om foreningens nedlæggelse og
overtagelse af anden udbyder samt foreningens historik. Formandens beretning kan læses i sin fulde
længde på hjemmesiden her:
https: i .' .,v.fanoevesterhavsbad dklantenneforenin felefate r-a nte n n efo re n i n

Formandens beretning blev godkendt.

2. Fremlæggelse af regnskab ved kasserererl.

Regnskabet blev fremlagt af foreningens kasserer, Michael ovesen, som kan læses på hjemmesiden
https:/ ' t'ww'fanoevesterhavsbad.dk ntenneforenineen/regnskaber-antenneforeninsen/

Regnskabet blev godkendt.

2.1. Folslag om opløeni:rg af foreningen blev fremlagt af formanden.

Efter debat blev forslaget sat til afstemning og 43 stemte for, ingen stemte imo4 4 undtod at
stemme.

91% stemte foren opløsning af foreningen, og forslaget blev dermed vedtaget. vedtagelsen skal
bekræftes på en ny generalforsamling den 31. juli 202O.



2.2. Forslag om 2 vedtægtsændringer.

2.2.1. jorstag om elektronisk indkaldelse til generalforsamlinger.

Iflg § 6 sker indkaldelse til generalforsamlinger ved almindeligt brev. Det foreslås, at
indkaldelse kan ske via E mail. Se ændringerne herunder markeret med rødt:

§ 5: Foreningens årlige ordinære generalforsamting aftroldes på Fanø inden udgangen af
hvert fus juli måned.

Indkaldelse til den ådige ordinære generalforsamling skerved Email cller almindetigt brev
til medlemmeme med mindst 8 dages og højst 30 dages varsel og med angivelse af
dagsorden og evt. indsendte forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Det
reviderede årsregnskab vedlægges indkaldelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2.2.2. Beslutningom afoiklingaf foreningen på en ekstraordinærgeneralforcamling.

Iflg. § 16 skal opløsning af foreningen vedtages på 2 ordinære generalforsamlinger. Det
betyder, at vedtagelsen vil strække sig over et helt år. Bestyrelsen foreslår, at dette ændres så
beslutring om opløsning også kan ske på ekstraordinære generalforsamlinger. Se

ændringerne herunder markeret med rødt:

§ 16 :Til foreningens opløsning kræves, at forslaget herom har været til afsæmning ph2påt
hinanden følgende [ordinære, udgår! generalforsamlinger, og der på hver af disse, af de
fremmødæ stemmer, har været mindst 75 % tilslutring til opløsningen.

For så vidt opløsningen vedtages med ovennævnte kvalificerede majoritet skal den sidste af
de 2 generalforsamlinger ved simpelt stemmeflertal tage stilling til anvendelse af
foreningens formue, dog med den begrænsning at anvendelsen sksr på en måde, som tjener
til udvikling og/eller forekørnelse af området Fanø Vesterhavsbad.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Beslutning om, hvorvidt indeværende års regnskab skal forsynes med revisored<læring og i givet fald
valg af revisor og revisorsuppleant

Det blev forslået, at foreningen skulle vælge to revisorer og derved spare udgiften til ekstern
revision af regnskabet.

Følgende stillede op og blev valgt:

Bjørn Asp Kristensen, tlalen 64

Claus Thyssen, Sønderklit 36

Michael Hansen, Dalen 62 (revisorsuppleant)



4. Behandling af indkomne forslag.

lngen indkornne forslag modtaget indenfor fristen 15. maj 2020.

5. Eventuelt.

5.1. Gennemgang af tilbud og mulighed for at stille spørgsmål om overtagelse fra hhv. Fanønet og
Stofa - se også hiemmesiden:

Der blev diskuteret og fremlagt fordele og ulemper ved tilbuddene fra hhv. Fanønet og Stofa.
Disse kan findes her:
https://www.fa noevesterhavsbad.dk/antenneforen insen/esf-2020/

På næste generalforsamling den 3ljuli 2020 bliver der mulighed for at debattere forslagene. Har
nogen spØrgsmål til de to tilbud, så skriv endelig til bessrelsen senest d. 28. juli, så vil bestyrelsen
søge et sl/ar, og tage warene med til generalforsamlingen d. 31. juli.
På generalforsamlingen den 31. juli skal det besluttes, hvilken af de to udbydere der skal være den
fremtidige leverandør at W og bredbånd til foreningens medlemmer.

Efterfølgende blev der i salen diskuteret og fremlagt fordele og ulemper ved de 2 tilbud.

5.2. Anvendelse af foreningens midler.

Der skaltræffes beslutning herom på næste generalforsamling. Der kom enkelte spørgsmål hertil,
bl.a. om anvendelse, så pengene også kan komme antenneforeningens Rindby strand medlemmer
tilgode.

Referent: Josefine Bican, Tophuset, Dalen 30

Fanø 1. august 2A2A

Dirigent

Annette Niehuhr


