Nr. Broby Antenneforening

Generalforsamling d. 20-03-2018 i Klubhuset
1. Valg af Dirigent.
Bestyrelsen foreslog Erik Madsen
Erik Madsen konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig. Ingen protester.
2. Aflæggelse af formandsberetning:
Formandens / bestyrelsens beretning foreligger skriftligt. Se foreningens hjemmeside.
Spørgsmål til beretningen:
Hvor mange har fået bokse – 216 har fået bokse – vi laver et nyt tiltag, når det bliver lidt
varmere i vejret, så vi kan få udleveret nogle flere bokse.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab:
Kasserer Vagn Grønkær fremlagde det reviderede regnskab for 2017 og budget for 2018.
Regnskabet fremlægges ikke på vores hjemmeside.
Spørgsmål til regnskabet
Servicekontrakt og forsikring – beløbene for de 2 ændres til budget 2018. Årsagen
forsikring samles under forsikring og service under service – men totalt er beløbet det
samme.
Leif kommenterede på fee fra YouSee – John på bokse og tilslutninger
Finn spørger hvor mange medlemmer vi er – 525 var svaret fra Vagn.
,

Når den store opgradering af antenne anlægget igangsættes skal Dansk Kabel TV gennemgå alle de skabe der
står i skel
Dette giver os en mulighed for en kontrol og et extra overblik over hvad den enkelte husstand egentlig er
tilmeldt med – eller om nogen måske ser TV uden at være tilmeldt.
Vi er klar over, at det ikke nødvendigvis er husstandens skyld, men kan være manglende ajurføring.
Vi vil ligeledes få fuldstændig opdateret vores medlemskartotek – så alt er registreret korrekt.
Forslag om at der bliver kigget på hvad husstandene har af internet. Vagn svarer, at dette ikke er
muligt rent lovgivningsmæssigt

Regnskab og budget blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for regnskabsåret 2018
Beslutningen godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Leif Pilkær Thomsen og Mogens Hansen, begge tager imod genvalg.
Begge 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 genvalgt
Alle blev valgt med applaus.
10. Eventuelt
Alt kan drøftes intet kan besluttes
Spørgsmål
Ole spørger hvorfor pokker de laver om på de kanaler hele tiden. Det er træls.
Henrik spørger om vi påtaler den utroligt dårlige service, som YouSee leverer – når man
ringer til deres kundeservice.
Henrik har problemer med forskellige kanaler på sine Tv’er – blev foreslået at investere i en
Chromecast eller Apple TV.
Vagn tilbød at besøge Henrik.
Henrik har også problemer med det nye bland-selv – Leif leverer et VIP nummer til Henrik,
så han kan få hjælp til at få det nye bland-selv produkt.
Finn Hansen havde bland-selv før boksen – nu har han ikke bland-selv mere. Løsningen
menes at være indstilling på eget TV. Finn bliver kontaktet af Leif.

Forslag om at lægge VIP nummeret op på hjemmesiden – det sker ikke – da det er et
nummer, som kun skal bruges til medlemmer med problemer.
Spørgsmål til TV pakker og forskellige priser.
Sponsorgaver fremlagt fra Verdens TV og YouSee – værsågod til fremmødte medlemmer.
Aftenen sluttede med hyggelig snak og håndmadder.
8 medlemmer mødt + Erik Madsen + bestyrelsen
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til dirigent Erik Madsen for vel
udført arbejde.
Referent:
Sekretær Leif P. Thomsen

