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Referat fra ordinmr generalforsamling den 2. februar 2011.

Dato:

Sted:

Referent:

Stemmeberettigede:

Da~sorden:

02-02-2011 - Efter Nyborg Almene Antennelaug's generalforsamling.

Hotel Nyborg Strand

Lone Jepsen

84 personer - ink!. bestyrelsen

Pkt. 01: Valg af dirigent

Pkt. 02: Aflceggelse af bestyrelsens beretning for 2010

Pkt. 03: Forelceggelse og godkendelse af arsregnskab 2010

Pkt. 04: Indkomne forslag

Pkt. 05: Valg af bestyrelsesmedlemmer *

Pkt. 06: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter *

Pkt. 07: Eventuelt

*Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vcelges pa NAA's generalforsamling

Pkt. 01: Valg af dirigent
Benny Collenburg er ogsa ved denne generalforsamling dirigent.

Pkt.02: Aflceggelse af bestyrelsens beretning for 2010

John S0rensen: Nyborg Almene Antennelaug's Info-kanal har i 2010 anvendt kanalen i lighed med
andre ar. Vi har en 10bende orientering om antennelaugets virke, men ogsa informationer om
planlagte afbrydelser, ligesom der ved uheld kan gives en efterf01gende forklaring derpa.
Det giver de medlemmer, som fortsat ikke har internet, mulighed for at f01ge med i udviklingen,
samt bestyrelsen kan informere om diverse begivenheder.
Vores foreningsregister, som findes pa tekst-tv, har stabiliseret sig, men der er plads til mange
andre foreninger, som 0nsker at give nog le korte relevante oplysninger omkring deres virke for den
simple pris af kr. 125,- om aret.
Indslagene med billeder fra "Det gamle Nyborg" er yderst vcerdsat ved mange af vores medlemmer
fortsat. Her vii jeg ogsa sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2010.

Dirigenten: Tak til John. Er der nogen, der har kommentarer eller bemcerkninger til beretningen? Er
der nogen, der formelt IZlnsker beretningen taget under afstemning? Sa lader vi f0re til protokols, at
beretningen er tiltradt af generalforsamlingen uden afstemning.



Nyborg Almene Antenneltlug
Info-Kanalen

Pkt. 03: Forelmggelse og godkendelse at arsregnskab 2010

Dirigenten: Nc:este punkt er forelc:eggelse og godkendelse af arsregnskabet 2010 for Info-kanalen.
Vc:ersgo John.

John S0rensen: Det er jo lidt andre tal, vi skal til at have bearbejdet, jeg vii tillade mig at ga direkte
til side 5 i vores regnskab, se Silag A

Dirigenten: Jeg skal h0re, om .det giver anledning til sp0rgsmal eller bemc:erkninger fra
forsamlingen? Jeg ma sige til forsamlingens orientering, at det her regnskab ogsa er vedhc:eftet en
ren revisionspategning, og jeg skal ogsa sige, at det regnskab, I har faet udleveret ikke er
underskrevet, det skyldes det forhold, som John S0rensen sagde til sidste generalforsamling, at
det er revisionsfirmaet, der s0rger for mangfoldigg0relse, men der er altsa underskrevet et
regnskab heroppe for Info-kanalen.
Jeg skal h0re, om der er nogen, der 0nsker regnskabet taget til afstemning?
Det er ikke tilfc:eldet, sa lader vi ogsa her f0re til protokols, at regnskabet er tiltradt og godkendt af
generalforsamlingen uden afstemning.

Pkt. 04: Indkomne torslag

Dirigenten: Det nc:este, som generalforsamlingen skal forholde sig til, det er indkomne forslag, og
det er ret hurtigt overstaet, for der er ikke indkommet forslag til behandling pa den ne her
generalforsamling.

Pkt. 05: Valg at bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 06: Valg at 2 bestyrelsessuppleanter

Dirigenten: Sa er der punkterne 5 og 6 valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter,
der er det jo sadan, at bestyrelsen af Info-kanalen det udg0res af bestyrelsen af Nyborg Almene
Antennelaug, sa der er ikke yderligere at foretages sig her for generalforsamlingen.

Pkt. 07: Eventuelt

Dirigenten: Sa er vi kommet til punktet eventuelt, og jeg skal h0re, om der er nogen, der 0nsker
ordet under eventuelt?

Det er ikke tilfc:eldet, sa vii jeg lige komme med en enkelt bemc:erkning, jeg har faet en henvendelse
fra et medlem, at dirigenten tilsyneladende er ikke-ryger, da de gerne vii have rygepause lidt
tidligere i den foregaende generalforsamling. Det ma jeg lade mig notere, hvis I vii have mig igen til
nc:este ar. Og sa vii jeg i 0vrigt afslutningsvis takke for sc:erdeles god ro og orden. Herefter vii jeg
give ordet til John S0rensen for afsluttende bemc:erkninger.

John S0rensen: Sa vii jeg gerne have lov at takke dig som dirigent for begge vores
generalforsamlinger, og jeg vii gerne have lov til at sige tak til jer, der blev tilbage for at Iytte til den
sidste del. Desuden vii jeg sige tak for i aften og kom godt hjem!

Silag A: Arsregnskabet
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Nyborg Almelle Alltellllelallg's Itifo-kallal
Arsrapport 2010

Pategninger

Ledelsespategning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget arsrapporten for 20 I0 for Nyborg Almene
Antennelaug's lnfo-kanal.

Arsrapporten er aflagt efter greldende regnskabsbestemmelser.

Det er vores opfattelse at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20 I0 samt af resultatet af foreningens akti
viteter for regnskabsaret I. januar - 31. december 20 Io.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nyborg, den 14..
Bestyrelse:

Leif Pedersen
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Nyborg Almene Antennelaug's ltifo-kanal
Arsrapport 2010

Pategninger

Den uafhrengige revisors pategning

Til medlemmerne i Nyborg Almene Antennelaug's Info-kanal
Vi har revideret arsregnskabet for Nyborg Almene Antennelaug's Info-kanal for regnskabsAret I. januar -3 I. de
cember 2010, side 5 - 6, omfattende ledelsespategning, foreningsoplysninger, resultatopgorelse og balance. NS
rapporten alla:gges efter Arsregnskabsloven og vedta:gter.

Ledelsens ansvar for arsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og alla:gge en Arsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem
meIse med Arsregnskabsloven. Dette ansvar om fatter udformning, implementering og opretholdelse af interne
kontroller, der er relevante for at udarbejde og alla:gge en Arsrapport, der giver et retvisende billede uden va:sent
lig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser ell er fejl samt valg og anvendelse af en hen
sigtsmressig regnskabspraksis og udovelse afregnskabsmressige skon, som er rimelige efter omsta:ndighederne.

Revisors ansvar og den udforte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsrapporten pa grundlag af vores revision. Vi har udfort vores re
vision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standard er krrever, at vi lever op til etiske krav
samt planlregger og udforer revision en med henblik pa at opna hoj grad af sikkerhed for, at arsrapporten ikke in
deholder va:sentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i Arsrappor
ten. De valgte handlinger afhrenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for va:sentlig fejlin
formation i arsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen over
vejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og allreggelse af en Arsrapport, der
giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omsta:ndighe
derne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere stillingtagen tiL om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af
ledelsen udovede regnskabsma:ssige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede pra:sentation af arsrap
porten.

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklu
sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at arsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og tinansielle
stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsAret I. januar - 31. decem
ber 2010 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Nyborg, den 14.januar 2011
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

statsaut. revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningen
Nyborg Almene Antennelaug's Info-kanal
5800 Nyborg

Nyborg Almelle Allfelllle/aug's Itifo-kallal
Arsrapporf 20 I 0

Hjemsted:
Regnskabsiir:

Nyborg
I. januar - 31. december

Bestyrelse

John S0rensen, formand
Alex Reinholdt

Tom Bjoler
Leif Pedersen
Lars Nielsen

Revision

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Baggersgade 9
5800 Nyborg
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Nyborg Almelle Alltellllelaug 's IllfO-kullul

Arsrapport 2010

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgorelse

2010 2009

Indtregter
Reklamer

Foreningsregister

Omkostninger
Vejrstation
DMX Music
Kontorhold m.m.
Revision

Arets resultat

der afbestyrelsen foreslas overfort til egenkapitalen.

150316 I.DOCX

51.000 49.200
2.900

3.200-- 53.900
52.400

-44.797

-44.622
-3.821

-1.567
-120

-727
-2.600

-2.500- 2.562
2.625
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Nyborg Almene Aflfennelaug 's Info-kanal
Arsrapport 2010

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

2010

2009--
AKTIVER Indestaende i Jyske Bank

88.93388.531--AKTIVER I AL T
88.93388.531

PASSIVER

EgenkapitalSaldo 1.januar

67.40564.780
Overf0rt resultat

2.5622.625

Egenkapital i alt

69.96767.405

Greld Skyldig moms

2.9675.182

Skyldige omkostninger/kreditorer

15.99915.944

Greldsforpligtelser i alt

18.9662 1.126

PASSIVER I AL T

88.93388.531

Foreningen har ingen sikkerhedsstillelser.
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