Nr. Broby Antenneforening
Generalforsamling d. 29-03-2016 i Klubhuset
1. Valg af Dirigent.
Bestyrelsen foreslog Preben Overbeck, der blev enstemmigt valgt.
Overbeck konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og derfor
lovligt indkaldt, og der kunne træffes beslutninger.
2. Aflæggelse af formandsberetning:
Formandens beretning foreligger skriftligt. Se foreningens hjemmeside.
Overbeck opsummerede: en god beretning. Spurgte dernæst om der var spørgsmål til
beretningen.
Finn P. stillede spørgsmål om forstærkerne. Svar fra John D: Når en forstærker går ned,
bliver den ikke udskiftet på servicekontrakten til en ny opdateret forstærker. I stedet for
erstattes den af en ny gammel model med samme specifikationer som den eksisterende.
Der skal skiftes ca. 45 forstærkere.
Vi registrerer alle indrapporterede pixeleringer. Disse data skal bruges for at prioritere
fremtidige udskiftninger. De nye forstærkere kræver større kasser og koster ca. 6.500 kr.
Overbeck nævnte, at Bland-selv er svær at bestille og indstille for ældre mennesker.
John D: Vi har også på hjemmesiden et tilbud, hvor man for en rimelig betaling kan få
indstillet sit TV. Dette arbejde udføres af Claus og Finn P.
Ros til den opstrammede rykkerprocedure.
Jimmy fra Lokalrådet kom med noget information: Der findes et tværfagligt
foreningssamarbejde. I dette forum arbejder man med en velkomstpakke – en pose med
informationer for nye tilflyttere i byen.
Arbejdet kører via Lokalrådet.
John: Dette samarbejde vil vi gerne tilbyde at deltage i med en informationsfolder.
Jimmy sørger for at vi bliver indkaldt til næste møde.
Der blev stillet spørgsmål til antallet af medlemmer i Nr. Broby Antenneforening. Svar fra
Leif PT: Der er lige nu 532 medlemmer og yderligere 150 tilslutninger der ikke bruges.
John D nævnte Dyrup Sanderums snarlige overgang til YouSee for bedre at kunne servicere
deres medlemmer og give lavere priser.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab:
Kasserer Vagn Grønkær fremlagde det reviderede regnskab for 2015 og budget for 2016.

Regnskabet fremlægges ikke på vores hjemmeside.
Som nævnt i formandens beretning, er der i dette regnskabsår et tab på dårlige betalere og
desuden også et tab på fejlregistreringsproblemer mellem Kartoteket YouSee og kartoteket
Nr. Broby Antenneforening.
Disse to problemer er der nu taget hånd om. Vi har skiftet kasserer og herefter fået
opstrammet vores rykkerprocedure. Samtidig er kartotekerne gennemgået og derefter
tilrettet, så de nu fremstår rettidigt.
Spørgsmål fra Jimmy vedrørende udgifter til kontorhold, der er forhøjet en del. Svar fra
Vagn G: Det skyldes overgang fra 2 til 4 opkrævninger pr. år og hermed øget betaling til
NETS for dette arbejde. Samtidig er der investeret i pc udstyr til kassereren.
Spørgsmål: Hvor meget udgør kontingentet pr. år? Svar: 735 kr.
Regnskab og budget blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
Bestyrelsen foreslår en stigning på kr. 15,00 + moms.
Begrundelsen for forhøjelse: Nu 4 opkrævninger pr. år – Fremtidige investeringer i nye forstærkere
Kontingentforhøjelsen godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Mogens Hansen og Leif Pilkær Thomsen.
Mogens og Leif genvalgt.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Lene Nielsen som 1. suppleant og Jan Agergaard som 2. suppleant blev genvalgt.
8. Valg af revisorer
Finn Knudsen og Ole Lollesgaard blev genvalgt

9. Valg af Revisorsuppleant
Finn Pedersen foreslået og valgt.
Alle blev valgt med applaus.
10. Eventuelt
Sponsorgaver fremlagt fra Verdens TV – værsågod til fremmødte medlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.

Aftenen sluttede med hyggelig snak og håndmadder.
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