Gårslev Antenneforenings generalforsamling
Torsdag 6. april 2017
Antal mødedeltagere: 19
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er:
John Lauritsen
John Skodsborg
suppleant:
Evert Nass
5. Valg af revisor:
på valg er:
Morten Bjerre
suppleant:
FinnMikkelsen
6. Behandling af fremkomne forslag.
7. Eventuelt.
Ad. 1
Anders Bertelsen 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 John Lauritsen formand, John Skodsborg kasserer, Hagen Jørgensen sekretær, Poul
Nielsen og Kaj Pedersen som bestyrelsesmedlemmer.
Aftalen med TreFor om salg af foreningens kabelnet var fortsat ikke afsluttet, det var derfor noget af det
første, vi ville arbejde videre med.
Det viste sig hurtig, at det rent juridisk gav udfordringer, TreFor ville ikke længer købe kabelnettet men leje
nettet for en periode på 20 år.
Vi havde ikke andre muligheder end at acceptere aftalen, da den indeholdt de ønsker vi havde for afvikling
af kabelnettet.
Vores aftale med Trefor blev stoppet, TreFor skulle fremover være EWII Bredbånd og før det var på plads,
kunne vi komme videre med aftalen.
Den, 29. september havde vi et bestyrelsesmøde, hvor salgschef for EWII, Klaus Stenger deltog, Klaus
fremlage forslag til den lejeaftale vi har indgået.
Lejeaftalen løber over 20 år, EWII fjerner op til 60 kabelskabe, som udpeges/opmærkes af
antenneforeningen.
Det blev til lidt mere end 60 skabe, vi var tre fra bestyrelsen der lavede lovlig graffiti på kabelskabe, rundt i
byen.
Kabelskabe er fjernet, med efterfølgende huller i hæk og hegn, der er fortsat enkelte stander der ikke bliver
fjernet, er opsat mellem tlf. og el skabe.
Det er op til den enkelte og fjerne de små tilslutningsskabe, en del er placeret i bagskel.
EWII betaler foreningen et engangsbeløb på, kr. 50.000,00 for den 20 årige lejeperiode.
De faktureringer der blev fremsendt til medlemmer af antenneforeningen fra YouSee og EWII, var så
behæftet med fejl, at det var under al. kritik.
Oplæg fra YouSee blev faktureret videre gennem EWII, uden nogen form for kontrol, grundpakken var ikke
fratrukket, beløbet blev krediteret under bredbånd.
Bestyrelsen og de enkelte medlemmer har brugt flere timer med reklamationer over faktureringer.
Problemerne skulle være løst, men vi har fortsat en udfordring med at grundpakken krediteres under
bredbånd. Det system EWII har, kan ikke krediter grundpakken under TV.

EWII har derfor foreslået bestyrelsen, at faktureringen fremover ændres fra kollektiv til individuel aftale.
Giver mere forståelige fakturaer, opkrævning af grundpakken bliver delt op over året.
Antenneforeningen opkræverfremover et årlig kontingent.
YouSee varslede lukning at radiokaner, berører ikke vores antenneforening, vi får signaler gennem fiber,
hvor der er plads nok.
Reklameskiltet i hallen ændres med nyt logo, EWII har endvidere lovet og fremstille, to skilte vi kan opstille
ved nye udstykninger.
Vi har fået en ny hjemmeside, tak til John Skodsborg for det store arbejde, vi har nu en moderne
overskuelig hjemmeside.
Til slut vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde det forgangne år.
John Lauritsen
Formand
Ad. 3
Kassereren gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt.
Ad. 4
Begge bestyrelsesmedlemmer samt suppleant blev genvalgt.
Ad. 5
Både revisor samt suppleant blev genvalgt.
Ad. 6
Følgende forslag kom til afstemning:
Den eksisterende formue ved årets udgang nedbringes til et mindre beløb, ved at foreningen
betaler medlemmernes grundpakke til EWII i en periode i 2018.
Fra 2018 vil foreningen kun opkræve et kontingent til dækning af foreningens drift.
Forslaget blev vedtaget.
Ad. 7
Det blev nævnt at generalforsamlingen bør adviseres på hjemmesiden.
Brug af Facebook kunne være en mulighed.
Nogle medlemmer håbede på, at foreningens netværks-ID vil være at finde på hjemmesiden.
18. apr. 2017 HJ

