Gårslev Antenneforenings generalforsamling
onsdag 27. maj 2022
Antal deltagere: 13
Generalforsamlingen startede med spisning for tilmeldte
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskabsaflæggelse
4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er:
Poul Nielsen
Jakob Skodsborg
Mogens Lange
5.
Valg af revisor. På valg er Finn Mikkelsen
Valg af revisorsuppleant. På valg er: Kaj Pedersen
6.
Behandling af fremkomne forslag
7.
Evt.
Ad. 1
Søren Skou blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til vedtægterne.
Ad. 2
Jeg vil kort sige noget om det forgangne år.
Sidste år var vi ramt af Corona i forbindelse med afholdelse af generalforsamling.
Generalforsamlingen kunne efter ophævelse af restriktioner afholdes den 26. maj her i
sognegården.
I forbindelse med at vi gennem de senere år har modtaget vores internet fra EWII og TV
via YouSee har der ikke været det helt store for bestyrelsen at tage vare på.
Med hensyn til medlemmer er det nu kun dem der får leveret bredbånd fra EWII som
betegnes som medlem. EWII er ikke længere ansvarlig for levering af TV pakker. Vi kan
dog stadig modtage TV pakker fra YOUSEE til en fordelagtig pris.
Bestyrelsen havde et møde med EWII i 2021 hvor vi fik oplyst at der ville ske ændringer på
bredbåndspakker fra januar 2022. Hastighed og priser blev ændret.
De eksisterende medlemmer vil løbende blive flyttet over på de nye hastigheder.
Plan for ændringer for eksisterende medlemmer:
Alle på 20/20mbit og 50/50mbit kommer over på 100/100mbit
Alle på 300/300mbit kommer over på 500/500mbit
Alle på 600/600mbit kommer over på 1000/1000mbit
Efter generalforsamlingen sidste år afholde bestyrelsen sit første møde for at konstituerer
sig i henhold til vedtægterne. Formand blev John Skodsborg, Kasserer blev Jakob
Skodsborg, Evert Nass blev sekretær, Poul Nielsen og Mogens Lange som
bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen afholdt et møde i november 2021, hvor budgettet for 2022 blev behandlet. På
mødet blev bestyrelsen enig om at så længe foreningens formue stadig var stor skulle
kontingentet holdes på et lavt niveau. Kontingentet blev fastsat til 24,00 kr. årligt og bliver
opkrævet via EWII i forbindelse med bredbånds faktura.
Vores kontingentindtægt får vi så gennem EWII.
Som jeg nævnte i min beretning sidste år, var det på tide at vores vedtægter trængte til at
blive revideret. Bestyrelsen har derfor arbejdet med at lave et forslag til ændringer som
skal behandles under indkomne forslag.
På vores hjemmeside kan man foretage ind- og udmeldelse af foreningen. Disse
meddelelser bliver videresendt direkte til EWII.
Med disse ord vil jeg hermed slutte min korte beretning og sige tak til den øvrige
bestyrelse for et godt samarbejde.
Der var en del debat i forbindelse med formandens oplysning om at de medlemmer som
foreningen havde kun var de husstande som modtager bredbånd fra EWII. Der var enkelte
som for bredbånd fra YouSee via telefonforbindelse, disse var ikke længere medlem af
antenneforeningen.
Det blev derfor besluttet at der skulle udsendes oplysning vedrørende problematikken
Formandens beretning blev godkendt
Ad. 3
Formanden gennemgik på kassererens vegne regnskabet som viste et underskud på
25.308,23 kr. Underskuddet var planlagt for at nedbringe foreningens formue. Regnskabet
blev derefter godkendt.
Ad. 4
Poul Nielsen, Jakob Skodsborg og Mogens Lange blev alle genvalgt
Ad. 5
Kaj Pedersen blev valgt som revisor
Paul Johansen blev valgt som revisorsuppleant.
Ad. 6
Bestyrelsen havde forslag om vedtægtsændring, men da fremmødet var for lille til at
ændre vedtægterne, blev dette udsat til den ekstraordinære generalforsamling:
Ad. 7
Intet
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