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Generalforsamlingen 2014.
Onsdag den 29/1 14 afholdte Gislinge Antenneforening ordinær generalforsamling i Gislinge Forsamlingshus. Fremmødt var den samlede bestyrelse, minus kasseren der var forhindret på grund af sygdom. Herudover var foreningens eksterne revisor/bogholder samt 11 medlemmer af foreningen til stede.
Formanden åbnede generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, hvorefter man gik over til første punkt på aftenens program.

Punkt 1.: Valg af dirigent.
Valget som dirigent tilfaldt i år Flemming Gjøg, Birkekær. Denne takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne.
Da der ikke var indkommet forslag til aftenens generalforsamling, gav dirigenten herefter ordet til formanden, for årets beretning.

Punkt 2.: Formandens beretning.
Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at det har været et nogenlunde stille og roligt år,
uden de helt store udfordringer. Der har været nogle enkelte nedbrud, men disse er heldigvis blev ordnet meget hurtigt. Der er dog sket lidt ændringer i årets løb. Vi lukkede ned for infokanalen i februar
2013, da den kørte i en analog udgave. Vi har i stedet for valgt at fokusere på vores hjemmeside, men
mere om det senere.
Tilslutningspligten ophørte pr. 1/1 2014, således at der nu er frit valg mht. medlemskab af landets antenneforeninger. Enhver kan nu melde sig ud af antenneforeningen med 3 mdr. varsel, mod indfrielse
af diverse gæld og gebyr poster.
Som før omtalt har bestyrelsen valgt at fokuserer på foreningens hjemmeside som i den forbindelse er
blevet total renoveret.
Vi kan, for interesserede, findes på www.gian.dk eller www.gislingeantenneforening.dk .
På hjemmesiden kan man kontakte bestyrelsen via e-mail, samt bestille/ændre tilslutning, tv-pakker
mm.
Vi har haft 2 ekstraordinære generalforsamlinger, da bestyrelsen havde et ønske om at flytte tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, fra november til januar. Dette, fordi det er svært at lave et realistisk budget idet de nye priser først kommer sidst på året. Forslaget blev vedtaget og vedtægterne herefter ændret.
Dansk KabelTv og Onfone er nu blevet en del af Yousee, hvilket betyder at vores bredbåndsleverandør
fremover hedder Yousee. Det er dog stadig DKT, som har support og service. I tilgift kan Yousee nu
også tilbyde mobiltelefoni.
Ud over mobiltelefoni har Yousee lanceret nye produkter som, TV - Bland selv, hvor man selv sammen
sætter sine programmer (dog med visse forbehold) og Fri Bredbåndshastighed hvor man selv kan
skrue op og ned for up/download inden for den valgte kombination. Derudover får man med Yousee
bredbånd også fri adgang til Web tv og YouMusic.
Fremtidig info, omdeles ikke længere. Bestyrelsen har besluttet at al information fremover kan ses/
hentes på vores hjemmeside.
Det gælder Indkaldelse til generalforsamling, referater, regnskaber, generelle nyheder mm.
Referatet fra denne generalforsamling vil der derfor blive det sidste som bliver omdelt.
Hvis man ikke har mulighed for at få info via hjemmesiden, er man altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen som så vil udskrive det ønskede og aflevere det hos vedkommende.
Denne beslutning er taget for at spare på udgifterne til trykning, og bestyrelsens fodsåler og selvfølgelig, fordi vi nu har fået en rigtig god hjemmeside som også indeholder link til nyheder fra Yousee mm .
Til sidst har bestyrelsen det store ønske at medlemmerne vil betaler via PBS, da det giver en stor besparelse for foreningen samt letter forretningsgangen.
Hermed var formandens beretning slut.
Der var enkelte spørgsmål som, af dirigenten, blev henvist til ”Eventuelt” .
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Punkt 3.: Kasserens beretning.
Da kasseren var fraværende var det foreningens revisor, der fremlagde årets tal ud fra de regnskaber,
der blev fremlagt på generalforsamlingen.
Revisoren gennemgik de enkelte posteringer og de tilstedeværende havde herefter lejlighed til at få uddybet enkelte punkter af denne.
Efter enkelte spørgsmål blev kasserens beretning godkendt.

Punkt 4.: Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var til dette års generalforsamling ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Punkt 5.: Fastsættelse af kontingent.
Revisoren gennemgik i samarbejde med formanden tallene ud fra det fremlagte budget og bemærkede, at vi desværre ikke så os i stand til at bibeholde det nuværende kontingent på grund af stigende
udgifter til bl.a. YouSee.
Bestyrelsens forslag til en kontingentstigningen på 10,- kr. på grundpakken pr. mdr., 15,- kr. pr. mdr. på
mellempakken og 20,- kr. pr. mdr. på fuldpakken blev vedtaget enstemmigt og vi håber hermed at vi
kan holde priserne i ro til næste år.

Punkt 6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På dette års generalforsamling var Kim Skovgaard samt John Berthelsen på valg.
Da bestyrelsesmedlemmerne intet havde imod at forsætte i bestyrelsen, og der ikke var andre der ønskede at opstille, modtog begge genvalg.

Punkt 7.: Valg af Suppleanter.
Som suppleanter var der genvalg. Første og anden suppleant er stadig Kim Donnerborg, Ternevej og
Preben Simonsen, Ternevej.

Punkt 8.: Valg af revisor.
Der var i år genvalg på disse pladser idet Solvej Hansen og Karen Sejerø begge modtog genvalg.

Punkt 9.: Valg af revisorsuppleanter.
Igen var der ingen ændringer på disse pladser. Erling Jensen er sammen med Flemming Gjøg stadig
revisorsuppleanter.

Punkt 10.: Eventuelt.
Under punktet ”eventuelt” fortalte Jesper Eckeroth lidt mere indgående omkring Onefone’s tilbud til
YouSee’s kunder. Deres tilbud består i, at man ud fra 3 af deres telefonipakker kan opnå en besparelse på 20,- kr. pr. mdr. ved skift til Onefone. Kunden skifter selv operatør og giver herefter antenneforeningen besked. Vi vil så behandle og tilmelde vedkomne. Rabatten skulle herefter automatisk træde i
kraft.
I forbindelse med ”Bland selv - TV kanaler” kunne sekretæren oplyse, at man som minimum skal aftage grundpakken hos antenneforeningen. Man lejer herefter en boks og et kort hos YouSee. Man sammensætter så hvad der svarer til mellempakkens størrelse ud fra de kanaler der er i mellem og fuldpakken. Man afregner herefter grundpakken med antenneforeningen og resten med YouSee direkte.
Hvad bredbånd angår kan man, inden for den hastighed man har valgt, gratis selv skrue op og ned for
up og download hastigheden. Hvis man f.eks. har 30/6 kan man ændre den til f.eks. 24/12 eller 18/18.
Dette kan være praktisk hvis man akut har behov for at uploade store datamængder.
Til sidst opfordrede bestyrelsen medlemmerne til at bruge vores hjemmeside flittigt.
Dette var aftenens sidste programpunkt og formanden sluttede herefter generalforsamlingen med at
takkede de tilstedeværende for god ro og orden.

Mvh.
Bestyrelsen.
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