
I henhold til INAF’s vedtægter indkaldt til Generalforsamling
 

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00
I Salen, Strandgården 19, C, 2635 Ishøj

Dørene åbner kl. 18.00.
 

Til	medlemmerne	af	INAF

TV	&	Antenneforeningen	

Ishøj, den 10. september 2021
 

ENDELIG DAGSORDEN

1)  a) Valg af dirigent
     b) Referent 
     c) Valg af stemmeudvalg

2) Beretning fra Formanden
3) Orientering om TV og Internet leverancer
4) Regnskab oversigt 2021 
5) Fremlæggelse af budget 2022 
6) Behandling af indkomne forslag: 

                 Forslag A  Forslag om ny økonomi / priser     
                 Forslag B  Skal der arbejdes for at få TV kanalerne direkte uden om mellemled.    
                  
7). Valg til afdelingsbestyrelsen:

                  1. Næstformand Jørgen Mortensen Modtager genvalg for 2 år
                  2. Kasser for 2 år
                  3. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
                  4. 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år       
                 
8). Valg af 2 suppleanter:
9) Eventuelt 

Afdelingernes boliglejere/ejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og
stemmeret på generalforsamlingen. Hver husstand har 1 stemme, uanset husstandens
størrelse.

Venlig hilsen
Wagn og Jørgen 

 Husk at medbringe medlemsbevis eller huslejekvittering
INAF er medlem af Danske Antenneforeninger 

 



Ishøj, den 12. september 2021
 

I henhold til INAF’s vedtægter indkaldt til Generalforsamling
 

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00
I Salen, Strandgården 19, C, 2635 Ishøj

Dørene åbner kl. 18.00.

Vedrørende behandling af forslag i INAF:

Grundet misforståelser udsendes denne tillægsskrivelse for en bedre forståelse af punkterne

Sat på hjemmesiden den 15. september 2021

Samt sendt til alle formænd

6) Behandling af indkomne forslag:

Forslag A 
Forslag om ny økonomi / priser: forslaget skal forstås sådanne:
Der skal i en forening som vores betales kontingent, dette er indlagt i priserne nu, men kræves
synliggjort.
Derfor kræves beløbet der er indbefattet i ydelserne trykket ud og synliggjort, dette giver ikke en
forskel i den samlede pris. §6

Forslag B 
Skal der arbejdes for at få TV kanalerne direkte uden om mellemled. Forslaget skal Forstås sådanne:

Ønsker generalforsamlingen en billigere løsning på Tv-kanaler og mere medindflydelse på kanaval. Så
skal der nedsættes et udvalg nu, og de har et år til at fremlægge et forslag for generalforsamlingen.
§12 / §13

Forslag C 
Tilrettede vedtægter som er godkendt af tidligere bestyrelse der er indskrevet og uddelt før
indmeldelsen i INAF, skal formeldt godkendes på generalforsamlingen.

§ 18. Ordinær generalforsamling
Stk. 7. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6:
skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen.

Med venlig hilsen
Wagn B. Jensen
Formand for INAF

Til	medlemmerne	af	INAF

TV	&	Antenneforeningen	


