Forslagsstiller: bestyrelsen
Vedtægtsændringer (se bilag A):
§2: Teksten ”der primært følger Jægerspris kraftvarme forsyningsområde” slettes, da dette ikke
længere er gældende.
§3: Ordet ”lease” slettes da dette ikke længere er relevant.
§5, stykke A: Ordlyden ”senest i marts måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig eller
elektronisk meddelelse senest 14 dage før” ændres til ”inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel på www.jpantenneforening.dk med angivelse af dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen.
Advisering sker til medlemmer der er tilmeldt foreningens SMS-service og nyhedsmails.” Trykning
og uddeling af indkaldelser er både tidskrævende og dyr, hvorfor vi ønsker en mere tidssvarende
måde at indkalde på. Den vedtagne procedure er på linje med hvad sammenlignelige
antenneforeninger med succes har indført.
§5, stykke A: Ordlyden ”og forslag til budget for det kommende år kan af medlemmerne afhentes
hos foreningens kasserer” ændres til ”vil blive offentliggjort på www.jp-antenneforening.dk senest
14 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.” Ønsker at opdatere procedure til mere
tidssvarende.
§5, stykke B: Teksten ”¼ af medlemmerne eller” slette og ”20” ændres til ”50”. Foreningens
medlemstal retfærdiggør en ændring af proceduren for indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling.
§8: Teksten ”og forslag til budget henligger til afhentning af medlemmerne hos kassereren.”
ændres til ”vil blive offentliggjort på www.jp-antenneforening.dk senest 14 hverdage før
generalforsamlingens afholdelse.” Ønsker at opdatere procedure til mere tidssvarende.
§11: Punkt 2, ”Udvidelse af anlægget med flere radio- og TV kanaler (programmer), som er pålagt
programafgift” slettes, da ændringer til kanaludbud bestemmes af YouSee. Pkt. 3 og 4, ændres til
pkt. 2 og 3.
§17: Teksten ” Således vedtaget på ordinær generalforsamling 26 marts 2008” ændres til ”og den
26. marts 2008. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. marts 2019”. Redaktionel
ændring

Forslagsstiller: bestyrelsen
Godkendelse af ekstraordinære udgifter til anlæg:
I forbindelse med opgraderingen af vores anlæg til gigabit, er der identificeret en del kabler, som
er i så dårlig tilstand at vores anlæg p.t. ikke lever op til kravene for godkendelse af et gigabitanlæg.
For at opnå gigabit-godkendelse, kræves udskiftning af kabler samt justeringer af vores anlæg for
kr. 1.500.000,- ekskl. moms.
Dansk Kabel Tv har tilbudt finansieringsplan som indebærer betaling af kr. 750.000,- den 1/102019. Det resterende beløb (kr. 750.000,-) vil blive afdraget over 5 år.
Konsekvenserne af disse ekstraordinære udgifter forventes at være forhøjet medlemsbidrag.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at finansieringsplanen godkendes.

