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Generalforsamling VTV 280317.

Til stede for Vapnagaard.:
Repræsentanter for Vapnagaard Rasmus Winther og Birger Pedersen.
10 stemmeberettigede medlemmer af VTV.
Punkt 1, valg af dirigent.:
Repræsentant for Vapnagaard Rasmus Winther valgtes til dirigent. Han konstaterede
generalforsamlingens lovlighed.
Punkt 2, valg af stemmetællere og referent.
Som stemmetællere valgtes Rasmus Winther og Birger Pedersen. Som referent valgtes CVH.
Punkt 3, godkendelse af bestyrelsens beretning.
VTV’s formand Ole Karlsson afgav beretningen på bestyrelsens vegne. Beretningen indeholdt
hvilke slags optagelser vi har haft i det forgangne år.
De nye ledninger til Laden fungerer perfekt.
VTV har sendt ca. 1640timers tv og ca. 7120 timers informations udsendelser via kabel på
Vapnagaard og 130 timer på Kanal Hovedstaden via TV – Kronborg.
VTV har modtaget drifts tilskud fra Vapnagaard og TV-Kronborg som vil fremgå af regnskabet.
Digitaliseringen af VTV’s sender er endelig gået på plads efter to års kamp med YouSee, med stor
hjælp fra Anje Holmsted og Rie Skjoldmose.
VTV har haft to i lommepenge projektet tilknyttet stationen og en i firma praktik.
En tak til bestyrelsen, medlemmerne for arbejdet. Desuden en stor tak til Fællesbestyrelsen for
opbakning og støtte.
Derefter blev beretningen.: Godkendt med 10 stemmer for.
Punkt 4, regnskab.
VTV’s kasserer Inge Voigt Poulsen fremlagde regnskaberne, der var behørigt underskrevet af
revisoren uden nogen påtegning.
Kassereren kunne berette, at forsikringen for VTV er helt i orden.
Der er mange penge i foreningen, da foreningen ikke fik nogen tilskud fra Vapnagaard i 2015 og
først meget sent vidste, om den ville modtage tilskud for 2016. Derfor har foreningen været yderst
sparsommelig med dens midler.
Derefter blev regnskabet.: Godkendt med 10 stemmer for og 1 stemmer ikke.
Budgettet blev fremlagt og viste, at foreningen agter at bruge væsentlig af de opsparede midler.
Punkt 5, fastlæggelse af kontingent.
Der var ingen forslag om ændring af kontingentet, så det fortsætter med 50 kr. pr. år.
Punkt 6, Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kasserer Inge Voigt Poulsen modtog genvalg.
Patrick Øst Karlsson modtog genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Michael Bagger. .
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter.
o Bestyrelsessuppleant 1 for 1 år.
o Bestyrelsessuppleant 2 for 1 år.
Tage Christensen og Mads Dreisig valgtes som suppleanter.

9. Eventuelt.
Johannes Gøtsche fortsætter sit gode arbejde som VTV’s repræsentant i TV-Kronborg.
Johannes Gøtsche vil udarbejde et relevant kursus katalog for medlemmerne.
Tage Christensen og Inge Voigt Poulsen vil arrangere en medarbejder fest. De vil få stillet et budget
til rådighed.
Bestyrelsen vil arrangere studieture eks. til TV-Lorry m.m.
Bestyrelsen vil forsøge at lave et emne til div. medlemsmøder.

Ref. Carsten Vibæk Hansen.

