Gårslev Antenneforenings generalforsamling
Tirsdag 16. apr. 2013

Antal deltagere: 32
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
John Skodsborg
John Lauritsen
5. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant.
6. Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at indgå en ny aftale med leverandør
af internet og TV
7. Behandling af fremkomne forslag.
8. Eventuelt.

Ad. 1
Niels Nicoleisen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til vedtægterne.
Ad. 2
Bestyrelsen har i løbet af året 2012 haft 4 bestyrelsesmøder, samt møder med vor internetleverandør
Stofa.
Vi har et velfungerende kabelnet, der bliver vedligeholdt gennem en serviceaftale, som vi har med
You-See. Teknikere kører jævnligt i området, de udskifter komponenter og justerer anlægget når det
er nødvendigt. Udover serviceaftalen med You-See har vi forsikret vort kabelnet hos Alm. Brand.
Vi har på 5. år You-See som leverandør af TV- og radioprogrammer. Vi har 3 TV-pakker,
En Grundpakke med 26 TV-kanaler, en Mellempakke med 35 TV-kanaler og en Fuldpakke med 59
TV-kanaler, derudover er der for alle pakkers vedkommende 20 radiokanaler.
Som leverandør af internet har vi med Stofa en aftale, der giver Stofa mulighed for at levere internet
til antenneforeningens medlemmer. På sidste års generalforsamling besluttede vi at opsige denne
aftale. Aftalen er blevet opsagt og udløber den 31/12-2014.
Bestyrelsen har som punkt 6 på dagsordenen til dette års generalforsamling fremsat et forslag hvor
bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at indgå en ny aftale med leverandør af internet og TV,
primært søger vi en leverandør som kan levere både TV og internet og her kan både You-See og

Stofa komme på tale med en ny aftale, sammen med andre, bl.a. Waoo der også har vist interesse
for at levere TV til vor forening.
Regeringen besluttede, at det nye 4G netværk til mobilt bredbånd, som blev sat i drift 1. januar
2013, kunne sende på de samme frekvenser, som antenneanlæggene har benyttet i mange år. Det
kan få betydning for TV-signalet i form af flimmer eller i værste fald sort skærm. FDA - Forenede
Danske Antenneforeningers brancheorganisation, som vi er medlem af, har sammen med
antenneforeningerne udarbejdet en folder som giver råd og vejledning til hvordan man i hjemmet
undgår forstyrrelser fra bl.a. det nye 4G netværk. Vi har i december måned lagt eksemplarer af
denne folder til afhentning i Gårslev Brugs, så hent en folder i brugsen, den kan måske hjælpe, hvis
der er problemer med TV-signalet.
Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen og medlemmer for et godt og positivt samarbejde i det
forløbne år.
Poul Nielsen, formand.
Ad. 3
Kassereren gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt.
Ad. 4
Bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt.
Som suppleant valgtes Carsten Bjerre.
Ad. 5
Mogens Lange blev genvalgt til revisor.
Revisorsuppleant blev Jørgen Jensen.
Ad. 6
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at indgå en ny aftale med leverandør af
internet og TV.
Ad. 7
Der var ikke fremkommet forslag.
Ad. 8
Medlemmerne blev opfordret til at kontakte YouSee eller bestyrelsen i forbindelse med dårligt
signal
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