Haslev Antennelaug
Referat fra Generalforsamling - afholdt torsdag 31.03.16

Generalforsamlingsreferat 2016

Deltagere bestyrelsen:

Jan Dalum
Egon Thomsen
Daniel Fussing
Sigurd Bak Christensen
Klaus Simonsen
Thomas Westermann
Steen E. Filborne

Fraværende:

Ingen

Forretningsfører:

Peter Petersen

Referent:

Daniel Fussing

Referat distribueret via e-mail til bestyrelsen og kontoret, samt offentliggjort på Laugets hjemmeside.

Dagsordenen iht. vedtægter:
1)

Valg af dirigent

2)

Beretning om forenings virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til
godkendelse.

3)

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)

Beslutning om evt. overskuds anvendelse

5)

Eventuelle forslag

6)

Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

7)

Valg af bestyrelsesmedlemmer

8)

Eventuelt
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Kl. 19 bød formand Jan Dalum velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsordenen for
afholdelse af generalforsamling.

Ad 1)

Som dirigent og ordstyrer, indstillede bestyrelsen advokat Morten Groot, der blev valgt.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet
til formanden.

Ad 2)

Formandens beretning omhandlede bl.a. flg. emner:


Travlhed på kontoret i Nørregade – bl.a. som følge af kanalomlægninger og ”analog
sluk”.



Status over løbende renovering og vedligeholdelse af distributionsanlægget.



Forundersøgelse projekt vedr. evt. signalforsyning til bebyggelsen Kaare Klints Vej.



Afholdte åbent hus arrangementer og informationsmøder.



Lidt om medlemsudviklingen, set over de sidste par år.

Efter formandens beretning over aktiviteter for det forgange år, blev ordet givet chefkonsulent
Christian Limkilde fra youSee, der orienterede om eksisterende og kommende tiltag fra youSee.
Christian Limkildes præsentation omhandlende bl.a. Bland-selv produkter.
Gennemgang af kanalerne, samt hvorfor de er hvor de er.
Gennemgang af Bland-selv produktet, og hvordan man kan blande de over 100 kanaler, med
henholdsvis Bland-selv 10 (Mellempakke) eller Bland-selv 36 (Fuldpakke).
Spørgsmål vedr. dårlige kortlæser, dette vil Christian tage med hjem, da de ikke har hørt om
problemet før.
Kort gennemgang af youSee internet og mobil tjenester.
Ny youSee set-topboks dekoder der lanceres fra d. 18/4, samt andre nye produkter fra youSee.
Flere spørgsmål vedr. signalforstyrrelser, her er det vigtigt, at DKT gratis kontroller kablet ved
vejen og/eller få et husstandstjek til ca. 300 kr, da problemet tit vil være i husstandsinstallation.
Formandens beretning blev herefter enstemmig godkendt.
Ad 3)

Kasserer Egon Thomsen aflagde regnskab, som var udsendt på forhånd til samtlige
medlemmer og konstaterede, at det forelå underskrevet og godkendt af hhv. revisor og
bestyrelsen.
Spørgsmål: Udviklingen går hurtigt og resultatet er faldende, hvad gør vi ved det?
Svar.: Vi prøver at holde et acceptabelt overskud, der tilgodeser en fornuftig pris og et rimeligt
overskud, desværre lidt dårligere i år, men det er svært at forudsige fremtiden, og hvilken
økonomi den kræver.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt

Ad.4)

Bestyrelsen anbefaler at årets resultatet overføres til egenkapitalen. Vedtaget.

Ad.5)

Ingen indkomne forslag.
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Ad.6)

Bestyrelsen foreslår flg. medlemsbetaling for 2016:
Grundpakke

Mellempakke
(Bland-selv 10)

Fuldpakke
(Bland-selv 36)

1.830 kr.

3.990 kr.

5.310 kr.

Ovenstående beløb indeholder medlemsbidrag, program- og rettighedsafgift.
Til orientering fremviste formanden en kontingentsammenligning for hhv. nabo
antenneforeninger, youSee ejede anlæg samt Stofa ejet anlæg, der viser at Haslev
Antennelaug absolut er konkurrencedygtig mht. medlemsbidrag.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Ad.7)

På valg er Jan Dalum, Thomas Westermann, Klaus Simonsen og Steen E. Filborne, der alle
blev genvalgt.

Ad.8)

Bestyrelsen fik ros for deres arbejde i en svær og hurtig skiftende branche.

Med afslutning af årets generalforsamling, takkede dirigenten for god ro og orden ligesom formanden
takkede de fremmødte og dirigenten.

Således opfattet på generalforsamlingen d. 31. marts 2016.

Dato
Daniel Fussing
Bestyrelsesmedlem

Morten Groot
Dirigent
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