
 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Holst, Advokater 
Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C 

 
Onsdag, 20. maj 2020 kl. 16.30 udsat til 

Onsdag, den 10. juni 2020 kl. 16-30 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 
 
2) Beretning for det forløbne år 
 
3) Orientering om datterselskabernes aktiviteter 
 
4) Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af årskontingent 
 
5) Indkomne forslag 
 

a. Forslag fra bestyrelsen om udnyttelse af foreningens køberet til det etablerede 
anlæg, jf. vedtægternes § 5, stk. 13; forudsat bestyrelsen finder 
værdiansættelsen af anlægget tilfredsstillende 

b. Forslag til ændring af af vedtægterne; se forslag på: 
www.antenneforeningenaarhus.dk 

 
6) Valg af bestyrelse 
 
 a. valg af næstformand for bestyrelsen. På valg er:  

    Jacob Mikkelsen (modtager genvalg) 
b. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

     Flemming F. Christensen – Brian V. Aagesen – Erik Bløcher 
      Alle modtager genvalg 
 
7) Valg af ekstern revisor. På Valg er: Dansk Revision, Randers 
 
8) Valg af intern revisor. På valg er: Kurt Hou 
 
9) Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor 
 
 a. valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er: 
     Vagn Eriksen  
 
 b. valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: 
     Vacant 
 
10) Eventuelt 
 
Adgang til generalforsamlingen har ifølge vedtægterne enkelt-tilsluttede medlemmer 
medbringende den sidste betalingskvittering. Fra kollektive anlæg 2 valgte personer pr. 
kollektivt anlæg, se nærmere på Antenneforeningens hjemmeside. 



O B S! 
Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 5 stk. 5 besluttet, at medlemmer, der ønsker 
adgang til generalforsamlingen skal afhente adgangskort i tidsrummet tirsdag, 21. april 2020 
kl. 10.00 til senest torsdag, 23. april 2020 kl. 18.00 på foreningens adresse, H. H. Seedorffs 
Stræde 3 – 5, 8000 Aarhus C. Kvittering for betaling af sidste regning (2. kvartal 
2020) skal medbringes som dokumentation.  
 
 

         14. april 2020 
 
NB!      Ændring grundet CORONA krisen og Regeringens 
udmeldinger 
 
Tidspunkt for afhentning af adgangskort ændret til: 
 
Mandag, den 11. maj 2020 kl. 10.00 til 14.00 
Tirsdag, den 12. maj 2020 kl. 14.00 til 18.00  
 
Begge dage samme sted: Medlemsbutikken i H. H. Seedorffs Stræde 3-5, 
8000 Aarhus C 
 
Skulle regeringens fortsatte udmeldinger betyde, at generalforsamlingen 
ikke vil kunne gennemføres, vil dette fremgå af hjemmesiden 18. maj 2020. 
 
NB!    Da forsamlingsforbuddet er blevet forlænget til den 
8. juni 2020, er generalforsamlingen udsat til alternativ 
dato 10. juni 2020, som det fremgår af udleverede 
adgangskort, er disse også gældende til den 10. juni 2020 
grundet udsættelsen. 
 
Lagt på hjemmesiden den 13. maj 2020 
 


