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30.1.2017 

News nr. 5 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

Vellykket repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 28.1.2017 
19 bestyrelsesmedlemmer repræsenterende 60 % af tilslutningerne hos de 32 med-
lemsforeninger i Jylland, på Fyn og Sjælland deltog i mødet. 
  
Visionsudvalgets 2. delrapport præsenteret og accepteret 
Efter repetition af 1. delrapport, som blev tiltrådt på repræsentantskabsmødet i november, blev 2. 
delrapport, som er udsendt til medlemsforeningerne bestyrelsesmedlemmer, gennemgået, kommenteret og 
diskuteret. Der var accept fra alle af Visionsudvalgets arbejde og forslag, men nogle tvivlede på, om det hele 
kunne gennemføres for de ressourcer, vi har til rådighed. Det ville visionsudvalget gerne tilbyde at gøre, så 
alle udvalgets 4 medlemmer meldte sig som kandidater til et nyt forretningsudvalg (FU), som vil revitalisere 
A2012. Der opnåedes enighed om, at FU ved de kommende repræsentantskabsmøder rapporterer om 
fremgang og status, så repræsentantskabet får indflydelse på hvilke opgaver, der skal prioriteres.  
 
Det nyt FU 
Bernt Freiberg stillede sit mandat til formand til rådighed, men blev af Visionsudvalget foreslået ”genvalgt” 
til januar 2018. Visionsudvalget foreslog valg af Poul Juul som næstformand og Tage Lauritsen som sekretær, 
begge til januar 2019. Alle blev valgt enstemmigt. 

Visionsudvalget foreslog, at også Carsten Pedersen blev valgt til FU, fordi hans arbejde i udvalget havde været 
meget værdifuldt. Men da vedtægterne kun tillader et FU til 3 medlemmer, har det nye FU besluttet i stedet 
at tilknytte Carsten som rådgiver og at overveje vedtægtsændringer til repræsentantskabsmødet i maj. 
    

Økonomi 
Regnskab for 2016 blev godkendt. Visionsudvalgets forslag om budget 2017 blev godkendt. Det indeholdt en 
kontingentstigning på 1 kr. pr. tilslutning pr. år, som det ”gamle FU” havde foreslået for at give råderum til 
at gennemføre Visionsudvalgets forslag. FU laver løbende budgetrapportering.  

Alle beslutninger var enstemmige. Referat bliver udsendt, når det er færdigt. Arbejdet i Visionsudvalget, der 
blev nedsat på repræsentantskabsmødet den 27.8.2016, er hermed afsluttet og udvalget nedlagt. 

Med venlig hilsen fra FU 

Bernt Freiberg, formand                       Poul Juul, næstformand                      Tage Lauritsen, sekretær 
bf@a2012.dk, 21919450                             pj@pouljuul.dk, 48475755                 tf@a2012.dk, 25265016 
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