Blekingevej 8,
9670 Løgstør
98-67 41 22

Indkalder til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00
I Lanternen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør
med følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent.

3.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

4.

Forelæggelse af en af bestyrelsen indgået betinget aftale om salg af Løgstør Kabel-tv til Stofa A/S, betinget af
generalforsamlingens endelige godkendelse.

5.

Aflæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse.

6.

A – Vedtægtsændring.
Forslag fra et bestyrelsesflertal om ændring af foreningens formål i vedtægtens punkt 2. Forslaget er begrundet i
bestyrelsesflertallets beslutning om at søge antenneforeningens aktivitet overdraget til Stofa A/S jfr. ovenfor punkt 4.
En beslutning om dette kræver en ændring af foreningens formål som foreslås ændret således:
Foreningens formål er at støtte almen nyttige formål indenfor kultur og fritid i Løgstør by.
Da der er tale om forslag til vedtægtsændring kræver beslutningens vedtagelse efter vedtægtens punkt 27 stk. 2 at
mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen.
B – Vedtægtsændring.
Forslag fra et bestyrelsesflertal om ændring af vedtægtens punkt 27, stk. 1 og stk. 4 vedrørende foreningens ophør og
vedrørende fordeling af overskud. Forslaget er begrundet i, at foreningen efter vedtægten ophører, hvis
antenneanlægget sælges. Det er endvidere i vedtægten foreskrevet, at foreningens overskud ved ophør fordeles ligeligt
blandt antenneforeningens medlemmer. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:
§27 stk.1 ændres til: Foreningens virksomhed ophører såfremt en generalforsamling beslutter dette med ¾ af de
fremødtes stemmer.
§ 27 stk. 4 ændres til: Evt. overskud efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, skal udbetales til almen nyttige
formål i Løgstør by, ifølge foreningens formål.
Da der er tale om forslag til vedtægtsændring kræver beslutningens vedtagelse efter vedtægtens punkt 27 stk. 2 at
mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen.
C – Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer. Det bemærkes at forslag fra medlemmer i henhold til
vedtægtens punkt 18 stk. 7 skal være formanden i hænde med forslagsstillers kontaktoplysninger og underskrift, senest
8 dage før generalforsamlingen.
D – Forslag fra et bestyrelsesflertal om generalforsamlingens stillingtagen til salg af Løgstør Kabel-tv´s antenneanlæg,
jfr. vilkårene i den betingede aftale gennemgået ovenfor under punkt 4. Forslaget vil kun blive sat til afstemning under
forudsætning af, at vedtægtsændring ovenfor under punkt 6A bliver gennemført med den fornødne majoritet.

7.

Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
På valg til bestyrelsen er: Bjarne Mæng Pedersen, Tom Larsen og Hans Graulund.
Suppleanter: Peter Møller Christensen, Lars-Heine Andersen og Sven Linde.

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Af hensyn til forplejning og opstilling henstiller bestyrelsen til at man tilmelder sig generalforsamlingen, som kan ske pr. mail til:
amj@danrevi.dk senest søndag den 19. september 2021.
Budget og regnskabet kan forud for generalforsamlingen rekvireres ved henvendelse til e-mail: amj@danrevi.dk

