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Generalforsamlingen 2017.
Onsdag den 25/1 17 afholdte Gislinge Antenneforening ordinær generalforsamling i Gislinge Forsamlingshus. Fremmødt var den samlede bestyrelse, foreningens eksterne revisor/bogholder samt 9 medlemmer af foreningen.
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 varslet 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 konstaterer at overordnet set er året forløbet nogenlunde
stille og roligt.
Hvis vi ser på den tekniske del, altså internet, tv samt nettet generelt, har der kun været lidt småproblemer. Vi har haft en enkelt kabelovergravning samt lidt udfordringer på Hejrevej som DKT p.t. prøver af
finde en fornuftig løsning på. Der har været lidt hjælp i forbindelse med Yousee kanal omlægninger
men alt i alt, et normalt år.
Hvis vi derimod ser på den administrative del har der været lidt udfordringer. Vores eksterne regnskabsfører har, af arbejdsmæssige årsager, besluttet at stoppe. Hun har gennem de seneste år leveret
et fortræffeligt arbejde men vi er nu i den situation, at vi må se os om efter en alternativ løsning.
Vi har i den forbindelse indhentet information samt tilbud fra Yousee, FDA samt Dansk Kabel TV på en
regnskabsløsning.
Efter en del overvejelser er valget faldet på FDA som vi i forvejen har et snævert samarbejde med.
FDA har stor ekspertise inden for foreningsregnskaber så valget var ikke så svært.
Nu er det sådan, at overgangen til en anden regnskabsform ikke er ”bare lige”, så selvfølgelig rendte vi
også ind i et par kedelige oplevelser.
På grund af en fejl blev alle opkrævninger sendt ud, fra både det gamle og det nye system. Vi forsøgte
at få det stoppet men en del nåede at få dobbelt opkrævninger.
Efterfølgende forsøgte vi så at informere om hvordan medlemmerne skulle håndterer sagen men man
kan vist roligt sige at vores kasserer havde en rødglødende telefon. Herudover var det heller ikke muligt at oplyse det nye PBS nr. da Nets ikke havde tildelt os et.
Nå! - Alt dette skulle nu være på plads, og det nye PBS nr. er nu oplyst på både vores opkrævninger
samt foreningens hjemmeside.
Når talen falder på nye systemer, så har sammenlægningen af TDC og YouSee givet en del udfordringer og gør det stadigvæk.
Vores mulighed for selv at administrerer pakkeskift via nettet fungerer ikke, og har ikke gjort det siden
sammenlægningen.
Det betyder at vi selv skal kontakte YouSee direkte hver gang der skal foretages en ændring.
Dette er for os en uholdbar situation. Vores kontaktperson er sat på sagen for en løsning på dette samt
et par andre småproblemer.
Den nye TV boks til foreningspris har også været meget længe undervejs, men er endelig faldet på
plads. Vores medlemmer kan nu leje den for kr .30,- pr. mdr. Man skal blot henvende sig til YouSee og
oplyse medlemskabet af Gislinge Antenneforening.
YouSee og DKT oplyser at det snart vil være muligt at få en 100/100 Mb internet linje.
Dette kræver dog en større opgradering af vores net
YouSee har tilbudt foreningen at finansiere opgraderingen ( ca. 1 mill. Kr. ) mod at foreningen forlænger den eks. kontrakt med YouSee med 5 år.
Det ser bestyrelsen ingen problemer i, da kontrakten alligevel skal forlænges. Vi venter nu på et udspil
fra YouSee.
YouSee har udmeldt at FM båndet i nettet bliver fjernet fredag 27 januar. Dette for at give plads i nettet
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til div. streaming tjenester mm. Alle skulle gerne være informeret gennem YouSee.
Ang. Information, har foreningen fået tilladelse til at benytte Gislinge Laugets opslagstavle i Brugsen.
Udover denne, kan bestyrelsen henvise til foreningens hjemmeside samt Facebook 4532 Gislinge.
Den 2/2 har YouSee indbudt til det årlige informationsmøde og 3 medlemmer har i år valgt at deltage.
Dette er et gratis arrangement, som YouSee afholder hvert år for at informerer, om nyheder mm, samt
møde deres foreningsrepræsentanter. Vi ser frem til lidt info fra deres side.
Til sidst takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde i 2016, og også Susan fik en tak for det
store arbejde hun har lagt i foreningen samt det gnidningsløse samarbejde.
Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til beretningen, som dirigenten dog henviste til punktet,
”Eventuelt”.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3.: Kasserens beretning.
Foreningens revisor fremlagde årets tal ud fra de regnskaber, der blev fremlagt på generalforsamlingen.
Revisoren gennemgik de enkelte poster, og de tilstedeværende havde herefter lejlighed til at få uddybet enkelte punkter.
Der er et lyspunkt i regnskaberne i år, idet foreningens leasing kontrakt udløber om 4 mdr. Det vil give
os et større økonomisk råderum. Hvordan dette så skal administreres, ser vi på, når tiden kommer.
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.
Kasseren kunne ud fra foreningens økonomi meddele, at kontingentet vil være uændret i det kommende år.

Punkt 6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På dette års generalforsamling var Jesper Echkeroth, Henrik Hansen samt Torben Petersen 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 Brian Nielsen, Idrætsvej og
Preben Simonsen, Ternevej.

Punkt 8.: Valg af revisor.
Der var i år nyvalg på den ene plads, idet Solvej Hansen desværre ikke er blandt os mere. Karen Sejerø modtog genvalg og Inge Jensen modtog valg som revisor nr. 2.

Punkt 9.: Valg af revisorsuppleanter.
Igen var der ændringer på pladserne, idet Erling Jensen ikke ønskede at genopstille. Flemming Gjøg er
stadig revisorsuppleant sammen med Rune Christensen, nyvalgt revisorsuppleant.

Punkt 10.: Eventuelt.
Under dette punkt kunne Inge Jensen oplyse, at hvis bestyrelsen skulle have materiale rundt kunne
man med fordel anvende Boldklubben. De ville gerne tjene lidt penge til klubben.
Under formandens beretning blev sløret løftet for en mulig opgradering af foreningens net til Docis 3.1.
Vi vil her kunne opnå en markant højere internet forbindelse. Vi har fået et løst mundtlig tilbud, men intet ligger fast endnu. Hvis alt falder på plads, hvad der endnu ikke er garanti for, vil bestyrelsen til den
tid informere omkring de muligheder, der så vil foreligge.
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Efter lidt blandet snak omkring foreningen, sluttede formanden herefter generalforsamlingen med at
takkede de tilstedeværende for god ro og orden.

Mvh.
Bestyrelsen.

