Gårslev Antenneforenings generalforsamling
tirsdag 21. april 2015

Antal deltagere: 23
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
John Skodsborg
John Lauritsen
Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Carsten Bjerre
5. Valg af revisor. På valg er: Mogens Lange
Valg af revisorsuppleant. På valg er: Finn Mikkelsen.
6. Behandling af fremkomne forslag.
7. Eventuelt.

Ad. 1
Søren Skov blev vagt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i
henhold til vedtægterne.
Ad. 2
Bestyrelsen har i løbet af året 2014 haft 7 bestyrelsesmøder, samt møder i forbindelse med valg af
ny leverandør af TV, telefoni og internet til foreningens medlemmer.
2014 var det sidste år hvor vi leverede TV-programmer gennem vore gamle kobberkabler. Vi fik
revideret vore vedtægter så de passer til vor nuværende situation.
På vor generalforsamling i 2013 fik bestyrelsen bemyndigelse til at indgå en ny aftale med
leverandør af TV-programmer samt internet til antenneforeningen.
Arbejdet med at finde en ny leverandør blev intensiveret i 2014, vi havde opsagt aftalerne med hhv.
Stofa og YouSee, så de ophørte ved udgangen af år 2014. vi søgte en leverandør, der kunne levere
både TV, telefoni og internet. Det viste sig hurtigt, at Stofa ikke kunne komme på tale.
Vi havde forhandlinger med YouSee og TreFor-bredbånd og valget faldt på en foreningsaftale med
TreFor, der som den eneste kunne levere TV, telefoni og internet gennem deres fibernet. Vi fandt, at
dette var den mest fremtidssikrede løsning.
Leveringen af TV gennem TreFors fibernet startede 1. december 2014, fra samme dato var der
mulighed for af få hurtigt internet gennem fibernettet.
Nogle medlemmer har desværre haft problemer i forbindelse med skiftet, men vi håber at disse
problemer nu er blevet løst tilfredsstillende. Hvis nogen har problemer med modtagelse af TV, skal
de kontakte TreFors kundeservice, her kan de med det samme se om signalet fra den opsatte boks er
i orden. For at konstatere om det er den interne installation, det er galt med, har antenneforeningen
fået nogle kabler, som kan tilsluttes direkte fra boksen til et Tv-apparat uden om den faste
husinstallation, for derved at få fastslået om det er husinstallationen, det er galt med. Kablerne kan
lånes ved henvendelse til bestyrelsen.

Stofa har håndteret ophøret af deres leverace af internet meget dårligt. Antenneforeningen opsagde
aftalen med Stofa om levering af internet i december måned 2013, opsigelsesvarslet var 2 år. Af
Stofas abonnementsaftale med de enkelte kunder fremgår det, at hvis Stofas ret til at udbyde
produktet inddrages, kan Stofa opsige aftalen til samtidig ophør, dette er ikke sket. Stofa udsendte
midt i februar 2015 en faktura på et ikke returneret bredbåndsmodem. Efter at vi havde klager over
denne fremgangsmåde sendte Stofa et brev til deres tidligere kunder, med besked om at modemmet
kunne afleveres til et af antenneforeningens bestyrelsesmedlemmer, og at den fremsendte faktura på
995,00 kr. var krediteret. På trods af dette brev sendte Stofa en betalingspåmindelse for fakturaen,
som de havde annulleret, endda tillagt et rykkergebyr på 100,00 kr. Stofa har beklaget deres
håndtering af sagen, og enden på det er blevet, at de medlemmer, som har et Stofa-modem, kan
aflevere det til et medlem af antenneforeningens bestyrelse, Stofa vil så afhente dem efter 1. maj
2015.
Som I allerede er gjort bekendt med, gennem et brev for TreFor, vil der snart ske ændringer i aftalen
vedr. levering af Tv-programmer. Vor leverandør, TreFor, har med virkning fra efteråret 2015
indgået nyt samarbejde med YouSee, som jo er vor tidligere leverandør af Tv-programmer. Dette
indebærer at vi igen får YouSees 3 TV-pakker, men der vil komme flere nyheder i form af frit valg
af flere Tv-kanaler og sikkert noget med live-TV, som man kan se på sin PC, tablet eller telefon,
hvis man har forbindelse til internettet. Alle disse spændende ting vil I komme til at høre mere om
senere på året.
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 begge genvalgt.
Ny bestyrelsessuppleant blev Evert Nass.
Ad. 5
Morten Bjerre blev genvalgt til revisor.
Finn Mikkelsen blev genvalgt til revisorsuppleant.
Ad. 6
Der var indkommet et forslag omkring udbetaling af en stor del af foreningens formue til
medlemmerne. Dette var begrundet med de stærkt reducerede driftsomkostninger efter overgang til
fibernet. Bestyrelsen orienterede om nødvendigheden af at have en vis kassebeholdning, samt den
endnu ikke afsluttede situation vedr. evt. nedlæggelse af den gamle antenneinstallation.
Ad. 7
Der var en spørgsmål ang. overgang fra Waoo-TV til YouSee, som bestyrelsen besvarede efter
bedste evne. Der vil desuden komme yderligere information i løbet af sommeren. Medlemmerne
opfordres til at kontakte TreFors kundeservice, hvis der er problemer med signalet.
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