
Referat Ord. bestyrelsesmøde 23. feb. 2015 / 19.30 - 21.00 
Telelauget Hvidested 
Afholdt på Kenneths kontor (Sdr. Boulevard 83) 
 
Tilstede: Poul Hansen (formand, Skjalm Hvide), Niels Erik Nielsen (Sigersted), 
Sarah Tangmose (Sigersted), Louise (Sigersted), Kenneth (Teleudvalget, 
Sigersted), Allan (Teleudvalget Skjalm Hvide), , Nina (Teleudvalget Skjalm Hvide) 
og Camilla (Teleudvalget Skjalm Hvide) og Bo (Teleudvalget, Skjalm Hvide + 
bestyrelsesmedlem,Skjalm Hvide) 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 

4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår 

og endeligt budget for indeværende regnskabsår. 

5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget 

- Forslag fra Teleudvalget om hævelse a årlig á conto betaling 

 6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget 

Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. 

Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 

Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening. 

7. Valg af revisor 

8. Valg af eventuel administrator 

9. Eventuelt 
 
Ad 1.  Dirigent: Bo Olsson, Referent: Camilla Bølling 
 
Ad 2. Aflæggelse og godkendelse af beretning ved Kenneth 
Beretning blev godkendt. 
 
Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 



Nina gennemgik regnskabet.  

Det skal bemærkes, at regnskabets indtægter i 2014 kun dækker tre og ikke 

som i år fire kvartaler.  

Vi har ikke haft lige så store udgifter i år som de foregående år.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste 

regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår. 

Budgettet omfatter indtægter (2015+2016) baseret på fire kvartaler. Et par 

små ændringer blev lavet i budgettet.  

Foreløbigt budget endeligt budget blev godkendt. 

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget.  

1) Forslag fra Teleudvalget om hævelse a årlig á conto betaling. 

Baggrund - Vi vil gerne have en fast serviceaftale (evt. TDH net) for ikke at 

dræne vores egenkapital/likvider i stedet for som det er nu at betale pr. 

gang.  

Tilskuddet skal ses som en buffer, og som en sikkerhed for vores 

økonomiske grundlag. 

Forslaget blev vedtaget.  

 

Ad 6.  Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget. 

Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget 

konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Der udpeges tillige 

to suppleanter, én fra hver andelsboligforening. 

 

Følgende blev valgt: 



Fra Skjalm Hvide:  Allan, Bo (suppleant), Nina, Camilla,  

Fra Sigersted: 

Kenneth Andreasen, Sarah Tangmose, Niels Erik Nielsen (suppleant) 

 

Ad 7. Valg af revisor 

Teleudvalget foreslår Henning Storm. Henning Storm blev valgt.  

 

Ad 8. Valg af eventuel administrator 

Der blev ikke valgt en administrator. Teleudvalget administrerer selv. 

 
Ad 9. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 

 

 

 

 

 

 

  


