Antenneforeningen Ølstykke Vest afholder ekstraordinær generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter § 9
indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling,
der finder sted onsdag den 7. april 2010 kl. 20.15 i Ølstykke Hallen
Indskrivning fra kl. 19.40
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Omvalg af medlemsforslag
Medlemsforslaget: Stop samarbejdet med Viasat
Begrundelse:
De har flere gange ublu og med kort varsel sat priserne 30-50% op.
Dette er ikke en forretningsmetode som jeg mener denne forening skal være en del af, og
der er masser af kanaler som Canal Digital kan levere.
Forslagsstiller: Niki Vesterlund Nielsen, Agavevej 1

Bestyrelsen ønsker skriftlig valg. - Medbring blyant/kuglepen
Referatet af denne ekstraordinære generalforsamling vil efterfølgende kunne findes på
hjemmesiden www.aovnet.dk. Valgresultatet vil endvidere kunne findes på Infokanalen.
Håndbolden sælger øl og vand, idet de har retten til salget her.
Mød op, hvis du ønsker indflydelse på dette vigtige valg.

Årsagen til omvalg
er procedurefejl på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010.
Fejlen var væsentligt, da valgresultatet ved den ordinære generalforsamling var med en
marginal afgørelse: for 60, imod 58, hverken/eller 2.
Begrundelse:
Til den ordinære generalforsamling var der fremmødt 140 stemmeberettigede medlemmer.
Ved et umiddelbart forudgående valg blev der optalt 140 stemmer, som bekræftede, at de
140 stemmeberettigede må have været til stede. Ved valget om: ”Stop samarbejdet med
Viasat” mente salen, at de der ikke havde Family Mix, men 'kun' grundpakken, skulle
holdes udenfor dette valg. Hermed var der 10 medlemmer, som ikke afgav sin stemme.
Dette krav strider mod vedtægterne, som siger at hvert fremmødt medlem har een
stemme. Endog forslagsstiller gjorde opmærksom på, at det var en procedurefejl.
Der blev i alt optalt 120 stemmer, så der mangledes yderligere 10 stemmer, som
bestyrelsen skønner må skyldes fejl ved optællingen. Så der var i alt to fejl, som satte
ca. 20 medlemmer udenfor indflydelse.

