Referat
Generalforsamling 2013 Vettre Antennelag
14 februar 2013 Vettre skole

Kl: 19.00

1. Godkjenning av dagsorden.
Ingen innsigelser og dagsorden derfor godkjent.
2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til a underskrive protokollen
Ordstyrer: Styreleder 0ystein Jorgensen i nr 52, Referent Hakan Olsson i 119 og
protokollunderskrift nr. 58 og 81
Tilstede:
Folgende husstander var representert: fra styret 117, 104,119 og 52. I tillegg
kom43, 83, 147, 174, 132,58,40,81, 129,73,91, 121, 146og87.
Fullmakter kom fra 41, 49, 54, 160, 145,102, 131, 135, 137, 133, 127, og 129.
3. Styrets Arsberetning
Arsberetning godkjent
4. Regnskap, budsjett for 20123 og fastsettelse av abonnementsavgift for
2013
Regnskap for 2012 og avgift for 2013 godkjent
Avgiften for 2013 ble satt til 1900,- pr 6mnd (arsavgift 3800,-) som skyldes TV2
0kning og generell indeksregulering fra GET.
Kommentar fra salen at Bankgebyr virker un0dig hoyt, styret folger opp dette.
Diskusjon i salen om styrehonorar. Forslag kom om at man burde klare seg med
3 styremedlemmer og 2 vara som ikke far betalt. Det ble enighet om et samlet
styrehonorar som skal vaere 20.000kr og som styret selv fordeler. Med denne
endring ble budsjett for 2013 godkjent.
Revisorberetning ble lest opp og det var ingen innsigelser.
5. Valg av styre og vara medlemmer
Styret ble omvalgt og bestar da av Heyerdal 104, VrSlstad 117, Jorgensen 52,
Olsson 119 (vara) og Myra 54 (vara).
Styret konstituerer seg pa forste styremote.
6. Valg av revisor for 2013
Mowinckel ble valgt som revisor og fortsetter det gode arbeidet.

7. Ny avtale
Styreleder presenterte de fire alternativer som var presenter! i arsm0tets
dokumentasjon. M0tet valgte enstemmig alternativ 3 - ny 3-arig avtale med GET.
Styret fikk i oppdrag at f Ji denne p£ plass sa raskt som mulig.
8. Innkomne saker
Ingen innkommende saker.
9. Eventuelt
Forslag fra salen om at til neste generalforsamling b0r vedtekter ses over for a
sikre riktig formalitet. I den sammenheng 0nsket m0tet ogsa fjerne muligheten for
"benkeforslag" pa generalforsamlingen. Styret vil se pa dette og legge frem nytt
forslag pa neste generalforsamling.

Generalforsamling ble hevet ca klokken 21.00
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