Gårslev Antenneforenings generalforsamling
tirsdag 4. august 2020
Antal deltagere: 12
Generalforsamlingen startede med spisning for tilmeldte
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskabsaflæggelse
4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
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
Paul Johansen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til vedtægterne.
Ad. 2
Kort sagt om det forgangne år.
Vores generalforsamling var jo planlagt til at skulle være afholdt den 2. april, men på grund
af Corona måtte vi aflyse den. Vi holdt os til stadighed orienteret om hvornår
restriktionerne ændrede sig så det var muligt at afholde generalforsamling på en forsvarlig
måde. Det blev så til i dag og vi skal stadig holde afstand og have god hygiejne, hvilket vi
forsøger med denne opstilling.
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.
Vi forsøgte at få et møde med EWII i stand i løbet af foråret 2019, desværre lykkedes det
først at få et møde med dem i oktober.
På mødet i oktober forsøgte vi at få afklaret problemet med YOU SEE kanalomlægning,
desværre var der ingen afklaring på daværende tidspunkt.
På grund af uklarheden om kanalændringen fik vi nogle enkelte henvendelser om
udmelding. På trods af problemet er vi stadig en forening med ca. 320 medlemmer. Jeg
kan da oplyse at her i 2020 er der enkelte som har konstateret at det er billigere at få TV
og BREDBÅND via antenneforeningen så foreningen vokser.
Vi har lavet en aftale med EWII om at de ind- og udmeldingsmail der fremgår på vores
hjemmeside de bliver sendt direkte til EWII som så tager hånd om dem. Vi får samtidig en
kopi så vi kan følge med,

På vores møde i november havde vi inviteret Kasper Bruhn fra EWI til at give status på
kanalomlægningen fra YOU SEE, desværre var der intet nyt. Da der ikke var noget nyt
forhørte vi os om hvilke muligheder vores medlemmer havde for at få signal fra anden TV
udbyder, svaret var at man så skulle anskaffe sig parabol.
Budgettet for 2020 blev behandlet og det blev besluttet at vi holder kontingentet meget lavt
så længe vi har en stor formue, alligevel var det nødvendig at forhøje det årlige kontingent
fra 20,00 kr. til 24,00 kr. dette ene og alene af hensyn til EWII så det passede med 2,00 kr.
pr. måned.
Jeg vil hermed slutte minkorte beretning og sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt
samarbejde.

Ad. 3
Formanden gennemgik på kassererens vegne regnskabet som viste et underskud på
4.406,92 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
Finn Mikkelsen blev genvalgt som revisor
Kaj Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad. 6
Der var ikke fremkommet forslag
Ad. 7
Under eventuelt orienterede formanden om den skrivelse som flere medlemmer havde
modtaget fra You See omkring den TV boks som vi fik i forbindelse med overgang til You
See. Fra 30. august kan den ikke længere bruges. Formanden havde forsøgt at komme i
kontakt med EWII for at finde en løsning for dem som ikke kan undvære en boks. På
grund af ferie vil vi først få et svar i løbet af uge 33 eller 34.
Når der fremgår et svar vil dette blive bragt på vores hjemmeside samt Facebook

6. august 2020 JCS

