Gårslev Antenneforenings generalforsamling
torsdag 14. april 2016
Antal deltagere: 28
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskabsaflæggelse
4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Poul Nielsen
Hagen Jørgensen
Kaj Pedersen
5.
Valg af revisor. På valg er: Morten Bjerre Pedersen
Valg af revisorsuppleant. På valg er: Finn Mikkelsen
6.
Behandling af fremkomne forslag
7.
Evt.
Ad. 1
Niels Nicolaisen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til vedtægterne.
Ad. 2
Kort sagt om det forgangne år.
På første bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret i
henhold til vedtægterne med mig som formand, John Skodsborg som kasserer, Hagen
Jørgensen som sekretær, Poul Nielsen og Kaj Pedersen som bestyrelsesmedlemmer.
Den helt store udfordring, har været overgang til ny leverandør af TV – abonnement fra
Waoo til YouSee. Ændring af leverandør var nødvendig, da TreFor havde indgået en ny
aftale med TDC om levering af TV fra YouSee. Denne udfordring gav en del ekstraarbejde
til bestyrelsen især for mit eget vedkommende der hele tiden korresponderede med TreFor
Overgangen til YouSee betød at vi i antenneforeningen fik mulighed for flere TV pakker,
bland selv og mulighed for at se TV på PC, tablet og smartphone i Danmark.
I forbindelse med overgang til YouSee som ny leverandør af TV og radio, havde vi i
samarbejde med TreFor fået mulighed for, at kunne tilbyde et større opland mulighed for
tilslutning til vores antenneforening.
Det indebar, at vi skulle have registreret samtlige gader, ejendomme der havde mulighed
for tilslutning.
Samtlige veje og ejendomme er nu oprettet, hvilket betyder at vi har et overblik over
samtlige mulige tilslutninger til vores antenneforening.
Vi var på det tidspunkt 316 medlemmer i foreningen, men kan nu tilbyde medlemskab til
173 nye.
26 har indtil nu benyttet denne mulighed, det kan godt undre bestyrelsen, at der ikke er
flere, da vi mener vi har et godt produkt og sammenligner vi priser med naboforeninger
f.eks. Gauerslund med
2800 medlemmer, kan vi stort set tilbyde de samme priser med enkelte variationer.
I forbinde med overgang til YouSee fik vi lavet nyt materiale, som omdeles til samtlige 489
husstande.

Vi blev informeret om at overgangen til YouSee kunne forventes december 2015,
sognegården blev reserveret til infomøder i november, men sådan skulle det ikke gå.
Først i november blev vi informeret om, at det blev udsat til først i 2016, herefter rykkede vi
konstant for en dato, da vi ville uddele materialet fra antenneforeningen samtidig med, at
TreFor udsendte opsigelser fra Waoo.
Den endelige dato fik vi sidst i januar, sognegården blev reserveret og vores materiale
blev trykt og lagt i kuverter, delt rundt.
Der blev afhold 2 infomøder i sognegården den 25. Feb. mødte godt 100 medlemmer op,
igen den 9. marts hvor fremmødet var ca. 30.
Spørgelysten var stor ved begge infomøder en del spørgsmål blev afklaret, men vi har nok
alle haft en del udfordringer med kodning af TV, blive oprettet på mit YouSee.
Vi har forsøgt og holde os opdateret hele vejen igen, på status over levering af bokse/TV
moduler, men det har været en næsten håbløs opgave.
Ligeledes har vi forsøgt og følge hvor langt nye medlemmer var i forbindelse med
tilslutningen til vores forening.
Der har været enkelte udfordringer for nye medlemmer, da de fleste er gl. Waoo kunder
som har fjernet de coax installationer, der skal anvendes i forbindelse med
antenneforeningen.
Waoo leverede signal gennem bredbåndskabler, YouSee leverer signal gennem coax
kabler. Ulempen ved bredbåndstilslutning er, at der skal leveres boks til hvert fjernsyn,
med coax kabler kan vi montere kort og læser i de enkelte fjernsyn.
Alle både nye og gamle medlemmer skulle være opdateret med udstyr og valg af pakker,
er der fortsat mangler, vil vi gerne informeres.
Hallen har kontaktet antenneforeningen angående reklameskilt, bestyrelsen var med på
ideen, der er nu opsat skilt fra antenneforeningen.
Foreningens kabelnet med forstærker og andet udstyr, har vi efter aftale solgt til TreFor,
der mangler fortsat juridisk accept fra TreFor.
Til slut vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde det forgangne år.
Ad. 3
Kassereren gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt.
Ad. 4
Alle bestyrelsesmedlemmer der var på valg, blev genvalgt.
Ad. 5
Morten Bjerre Pedersen blev genvalgt som revisor
Finn Mikkelsen blev genvalgt som revisorsuppleant
Ad. 6
Der var ikke fremkommet forslag
Ad. 7
Der var en del tekniske spørgsmål fra salen. Jesper Elving fra TDC var meget behjælpelig
med svar.
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