Nr. Broby Antenneforening

Generalforsamling d. 21-09-2021 i verandaen i hallen
9 medlemmer mødt + Erik Madsen + bestyrelsen
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:
Mikael indledte med at orientere om formandsskiftet selvom det hører 2021 til.
Spørgsmål til beretningen fra Jan Agergaard:
Hvor tæt er fiber på foreningens coax net. Mikael orienterede om, at det ligger tæt på os - og at vi
gør os klar til at samarbejde med dem, som kommer, hvis de gerne vil samarbejde.
Leif supplerede med, at vi hører fra andre antenneforeninger, at der mistes medlemmer i de
antenneforeninger, der har taget fiber ind. Men de vender for en stor del tilbage, når de finder ud
af, at antenneforeningens tilbud er bedre – eller ligeså godt – og billigere.
Leif understregede, at man skal huske, at hastigheder i højere grad er afhængig af den enkelte
husstands installation af udstyr, kabler m.m.
Der var ikke yderligere spørgsmål
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab:
Leif udleverede regnskabet og gennemgik hovedtræk af regnskabet.
Leif orienterede om baggrunden for, at vi har opdelt kassererarbejdet som vi har.
Spørgsmål fra forsamlingen:
Foreningen har 2 revisorer – men kun 1 har skrevet under – hvorfor ?
Leif orienterede om at corona forhindrede begge vores revisorer i at kunne mødes med os.
Regnskab blev godkendt

Efter godkendelse af 2020 regnskabet orienterede Leif om budget for 2021 – som i det
foreliggende vil give et overskud på kr. 102.000 ca.

4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
Mikael orienterede om, at vi ikke har tænkt os at sætte kontingentet op. Det sker ud fra en
betragtning om, at vi som forening ikke skal samle penge sammen.
Vi kigger fremadrettet ind i, om der er udefra kommende omstændigheder, der gør, at vi skal
have kigget på det.
Leif orienterede om, at vi bevidst kigger på, at holde priserne i ro af hensyn til vores
medlemmer.
Beslutningen godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Mikael Johansen, Gitte Borup og John Duch. Mikael og Gitte genopstiller – John
træder ud af bestyrelsen af personlige årsager og har i øvrigt også lige solgt sit hus.
Bestyrelsen foreslår Lars Jørgensen som valgt til bestyrelsen – han blev valgt med applaus.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Jesper Spatzek nielsen som 1. suppleant – og Jan Agergaard som 2
suppleant.
Alle valgt med applaus.
8. Valg af revisorer
Finn Knudsen modtager genvalg som revisor. Bestyrelsen foreslår Kirstine Rasmussen som
revisor nr. 2.
Alle valgt med applaus.
9. Valg af Revisorsuppleant
Finn Pedersen genvalgt
Valgt med applaus.
10. Eventuelt

Alt kan drøftes intet kan besluttes
Spørgsmål
Fra salen: Har antenneforeningerne landet over en fælles forening. Kan de ikke som samlet
forening lægge pres på udbyderne så der ikke er så mange genudsendelser ?
Mikael orienterede om, at der på et YouSee møde for nyligt er blevet varslet, at man kan
fravælge kanaler i sin pakke. På den måde kan man slippe for at zappe over alt for mange,
som man ikke ser alligevel.
Sportsrettigheder er svimlende vanvittige i pris – og derfor vil stort set alle få prisstigninger
på den konto. Grundpakken vil stige minimalt – men bland selv bliver nok mærkbart
dyrere. Fodbold kommer tilbage på de landsdækkende kanaler igen fra 1. januar.
Fra salen blev der spurgt om vi kan forvente, at vi kommer mere og mere over på pay per
view ?
Leif orienterede om at YouSee fremadrettet vil oprette flere mindre pakker. Grundpakken
bliver mindre og så kan man bygge mindre bland selv pakker ovenpå. Det vil sige, at vi
fremadrettet kommer på en ny digital platform. Den nuværende løsning forsvinder dog
ikke.
Der snakkes endnu ikke om, at alt overgår til bland-selv – så flow TV fortsætter et stykke tid
endnu.
Der kommer en gratis film ud til boksen inden så længe – Retfærdighedens ryttere.
TV2 news kommer ned i grundpakken fra 1. januar 2022.
Fra salen blev der spurgt til et medlems 300 MB forbindelse – den er blevet så dårlig, at
han ikke kan køre med to computere samtidig. Han har bestilt en 1000MB nu og håber, at
det bliver bedre. Mogens nævnte, at han skal huske at få teknikeren til at måle hans kabler
igennem. Han har tidligere forespurgt Dansk Kabel TV om han kan få flyttet sin boks
udenfor, da den står uhensigtsmæssigt – det mangler han stadig svar på. Det håber han at
få svar på, når han får besøg. Og ellers kigger foreningen på sagen.
Referent:
Sekretær Gitte Borup

