DOA

Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2012
Tirsdag den 28. august 2012, kl. 17 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Boligforeningen B42´s lokaler beliggende
Holger Drachmanns Gade 1 i Sønderborg.
Repræsentantskabsmødet blev afholdt efter begæring fra Antennen af 1. marts 1994, Kollegiernes Kontor, Grundejerforeningen DOG Dybbøl, Antenneforeningen Ringparken samt Sønderborg Kaserne.
Repræsentantskabsmødet blev afholdt med følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Fremlæggelse og behandling af det fremsendte forslag samt afstemning

3.

Eventuelle

Tage Skott bød velkommen.
Ad 1: Advokat Palle Niss blev valgt til dirigent og gennemgik dagsordenen. Konstaterede at indkaldelsen var rettidigt udsendt og at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Der blev ikke gjort indsigelser imod dette fra forsamlingen.
Ad 2:

Advokat Palle Niss gennemgik det af DOA indhentede responsum udarbejdet af advokat Niels M. Andersen, advokatfirmaet Bech Bruun som omhandler punkterne ”Medlemmernes ret til DOA´s formue ved udtræden”, ”Medlemmernes ret til udlodning” og ”Stemmeret”. Et notat som også Palle Niss kunne tilslutte sig. Såvel advokat Palle Niss
som advokat Niels M. Andersen finder at en nedbringelse af formuen i DOA i den foreslåede nævnte størrelsesorden
skal behandles som ved en opløsning af foreningen og en vedtagelse af forslaget vil derfor kræve at mindst ¾ af
medlemmerne stemmer for forslaget. Eigil Jacobsen fra Antennen af 1. marts 1994 redegjorde for det stillede forslag
om nedbringelse af DOA´s egenkapital med minimum 70 % af den ved repræsentantskabsmødet afholdt i oktober
2011 oplyste formue. Hvorefter Tage Skott argumenterede for bestyrelsens holdning om, at foreningens formue ikke
skal nedbringes idet foreningen så efterfølgende vil være sårbar og ikke have fornøden kapital til sikring af vedligeholdelse og investeringer m.v. Der var herefter almindelig debat omkring emnet. Der blev efterfølgende uddelt
stemmesedler til de enkelte foreninger. Antennen af 1 marts 1994 protesterede imod de modtagne stemmesedler,
idet de var af den holdning, at de også skulle have stemmesedler vedrørende deres medlemmer i Høruphav, 12
stemmesedler samt Sundeved 13 stemmesedler ligesom de manglede stemmeseddel vedrørende XL net, 1. stk.
Den efterfølgende afstemning havde følgende resultat 194 stemte for forslaget medens 235 stemte imod forslaget. 1
stemme var ugyldig. Såfremt det blev godkendt, at abonnenter i det tidligere omegnskommuner i modsætning til tidligere år, skal indgå i antallet af stemmer ville det medføre at Antenne fik tildelt yderligere 27 stemmer medens Boligforeningen B42 ville få tildelt yderligere 12 stemmer og forslaget ville fortsat være nedstemt.

Ad 3: Orientering om kanaler m.v. af Tage Skott.
Advokat Palle Niss nedlagde sit hverv. Tage Skott afsluttede og takkede dirigenten og forsamlingen for et godt repræsentantskabsmøde.
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