
Web: www.refsvindinge-antenneforening.dk            Facebook: Refsvindinge antenneforening           Adresse: Stationsvænget 18 eller Møllehaven 54 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling. Det 
afholdes i Refsvindinge forsamlingshus tirsdag den 19. 
marts 2019 kl. 19:00. 
 
Dagsorden:                    Refsvindinge d. 25. februar 2019 

1 Valg af dirigent. 

2 Valg af stemmeudvalg. 

3 Bestyrelsens beretning ved formand Christian Hein 

4 Regnskab 2018. 

5 Indkomne forslag. 

a. Bestyrelsen foreslår vedlagte vedtægtsændringer. De komplette og 

aktuelle vedtægter findes på foreningens hjemmeside. 

6 Budget 2019. 

7 Valg:  

a. Valg af formand (2 år) 

i. På valg er: Christian Hein. Villig til genvalg.  

b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) 

i. På valg er: Gerner Mortensen. Villig til genvalg. 

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år) 

i. På valg er: Robert Nielsen. Villig til genvalg. 

ii. René Holm Sørensen. Villig til genvalg.           

d. Valg af revisor (2 år) 

i. På valg er: Henning Sørensen. Villig til genvalg. 

e. Valg af 2 revisorsuppleanter (1 år) 

i. På valg er: Henning Hansen. Villig til genvalg. 

ii. Anders Urebjerg. Ønsker ikke genvalg 

8 Eventuelt. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan afleveres på en af nedenstående 
adresser. 
 
Energi Fyn vil være til stede på generalforsamlingen og fortælle om seneste nyt fra Waoo, 
og besvare eventuelle spørgsmål til produkter og services fra Waoo på tv, internet, radio 
og IP telefoni. 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Det afholdes i Refsvindinge forsamlingshus tirsdag den 
19. marts 2019 klokken ca. 20:00, efter den ordinære 
generalforsamling. 
 
Dagsorden:                 Refsvindinge d. 25. februar 2019 
 
 

1 Valg af dirigent. 

2 Valg af stemmeudvalg. 

3 Afstemning om vedtægtsændringer for Refsvindinge 

antenneforening. 

Bestyrelsens forslag til ændringer er vedlagt, og de aktuelle vedtægter kan ses på 

foreningens hjemmeside.  

 
 
 
 
 
 
Bemærk: 
Referater af begge generalforsamlinger samt de gældende vedtægter vil blive 
offentliggjort på foreningens hjemmeside og facebook side senest d. 14. april 
2019.  


