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Referat fra generalforsamling den 23. marts 2017
19.00 på Hanstholm Kro.
1) Valg af dirigent.
Ronald Juul Pedersen blev valgt.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
Formanden Lars Hamer aflagde beretning og fremlagde planer.
Der blev udtrykt betænkelighed ved at lægge en demonstrationsdag 7. september, fordi det vil
kunne falde sammen med havnejubilæet. Bestyrelsen vil tage hensyn til dette.
Beretning og planer blev godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Revisor Lennart Mouritzen, Revisionsfirmaet Brandt, gennemgik regnskabet på kassererens
vegne. Regnskabet blev godkendt.
4) Evt. forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
5) Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår.
Kasserer Jens Grud Sørensen gennemgik budgettet og priser for 2017. Budgettet og bidrag blev
godkendt.
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
Keld Poulsen og Kristian Bjerregaard blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Arne Poulsen blev genvalgt og Kurt Bjerregaard nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen for 1
år.
7) Valg af interne revisorer.
Ellen Andersen og Tove Røge blev genvalgt som revisorer for 1 år.
8) Eventuelt.
- Der blev spurgt til udskiftning af gadeskabe. Der bliver jævnligt udskiftet skabe, og man er
velkommen til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man opdager et dårligt skab.
- Der blev spurgt til adgang til at lægge meddelelser fra foreninger i byen på info-kanalen. Det
er muligt, og der bliver snart givet adgang til, at foreninger selv kan lægge sider op på infokanalen. Det blev bemærket, at info-kanalen ikke må indeholde kommercielt indhold. Det blev
desuden bemærket, at Hanstholm Nets info-kanal ikke har nogen forbindelse til de infoskærme, som Hanstholm Rådet planlægger.
- Det blev oplyst, at foreningen har oplevet store prisstigninger på bidraget til CopyDan og ikke
kan få prisstigningen specificeret. Bestyrelsen arbejder på at få dette ændret i samarbejde med
Foreningen af Danske Antenneanlæg.
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