Generalforsamling VTV 290316.

Til stede for Vapnagaard.:
Formand for Vapnagaard Anje Holmstad og Info medarbejder Jacob Jürs, foruden 12
stemmeberettigede medlemmer af VTV.

Punkt 1, valg af dirigent.:
Info medarbejder Jacob Jürs valgtes til dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Punkt 2, valg af stemmetællere og referent.
Som stemmetællere valgtes Stig Jægerlund. VTV. Som referent valgtes Carsten Vibæk Hansen
VTV.

Bestyrelsens beretning.:
VTV’s formand Ole Karlsson afgav beretningen på bestyrelsens vegne. Beretningen indeholdt
hvilke slags optagelser vi har haft i det forgangne år.
Vi har ikke modtaget tilskud fra hverken Vapnagaard eller helhedsplanen, kun fra TV Kronborg.
Vores sendeanlæg på Vapnagaard har givet problemer, hvilket har resulteret i manglende signal.
Digitaliseringen af vores signal er endnu ikke kommet i orden med You See; men nu vil
Vapnagaards nyvalgte bestyrelse træde ind i sagen, så You See endelig får digitaliseret os, som efter
den indgåede kontrakt.
Forsikringen er ved at være på plads, der mangler kun underskrift fra VTVs side og godkendelse af
alarmer m.m. fra forsikringens side.
TV Kronborg har afholdt tv kursus hos VTV. Vi stillede også med instruktører og hjælpere og dette
kursus var en succes.

VTV har haft to i lommepenge projekt (betalt af helhedsplanen), en i firma praktik og en i
skolepraktik.
Endelig en tak til medlemmerne og bestyrelsen for det arbejde de har lagt i foreningen.

Der var følgende spørgsmål/bemærkninger til beretningen.:
Div. referater er de tilgængelige i vores lokale? Ja det er de.
Har VTV søgt kabelvederlag? Det kan vi ikke, det er derfor gjort gennem SLR TV. Vi har ikke
modtaget nogen afregning derfra, så det må dække kontingentet.
Hjemmeside er forfærdelig, hvad skal der ske med den? Johannes og Julian er i gang med at få den
ændret, så den fremstår rigtig.
VTV skal til at vælge en ny repræsentant til TV Kronborg.
Derefter blev beretningen
Godkendt.

Regnskab.:
Kasserer Inge Voigt Poulsen fremlagde foreningens reviderede regnskab og budget, der var
revideret uden forbehold eller bemærkninger af revisor Henning Jesper Frederiksen.
TV-Kronborgs regnskaber ligger i Kulturstyrelsen og er endnu ikke godkendt, derfor har vi endnu
ikke modtaget dem.
Derefter blev regnskabet
Godkendt.

Kontingent.:
Kontingentet fastholdes på det nuværende 50 kr. p.a..
Vedtaget.

Forslag.:
1. Når referater godkendes udsendes de samme dag ved mail til VTVs medlemmer. Dette
forslag blev forkastet.
2. Brug af VTVs midler skal være godkendt af bestyrelsen eller forretningsudvalget. Dette
forslag blev trukket tilbage.
3. Ole Karlssons fødselsdag afholdt i VTV skal betales af ham selv, idet ingen formalia er
opfyldt. Dette forslag blev forkastet.
4. Årets VTVer afskaffes. Der er ingen objektive kriterier. Dette forslag blev forkastet.
5. Forretningsudvalget udarbejder dokumenter vedr. langtidsudlån af VTVs udstyr. Dette skal
ske inden 1 mdr. fra d.d.. Der står på regningerne, hvem der har langtidsudlånt udstyr, I-pad
m.m.; men bestyrelsen vil udfærdige et sådant dokument.
6. Når regnskabet er godkendt arkiveres det/bilagene i VTVs lokaler inden 14 dage. Disse
ligger dels hos revisoren og dels aflåst i VTVs lokaler, hvor man kan få dem at se efter
aftale.
7. Begrebet æresmedlem afskaffes. Dette forslag blev forkastet.
8. Forretningsudvalget afskaffes. (punkt i §7 i vedtægterne). Dette forslag blev forkastet.
9. Bestyrelsen fremlægger på første møde efter valget en liste over de enkelte
bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver. Den fremlægges for medlemmerne. Dette forslag
blev forkastet.
10. VTV vælger at benytte: Willads Peter som ny revisor. (Han er langt billigere) Dette blev
ændret til.: Bestyrelsen sættes til at undersøge om den nuværende revisor er konkurrence
dygtig og om der kan indhentes bedre tilbud. Vedtaget.

Valg til bestyrelsen.:
Kasserer Inge Voigt Poulsen modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Carsten Vibæk Hansen modtog genvalg.
Som suppleanter valgtes.: Mads Dreisig og Michael Bagger.

Eventuelt.:
Intet.

Ref.:
C:.V.H.

