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Onsdag den 22/1 20 afholdte Gislinge Antenneforening ordinær generalforsamling i Gislinge Forsamlingshus. Til stede var den samlede bestyrelse, foreningens eksterne revisor/bogholder, 37 medlemmer
af foreningen samt Karsten Dueholm, YouSee.
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. Der var dog et enkelt medlem som ikke
mente at generalforsamlingen ikke var indkaldt skriftligt. Dette afviste formanden, da det var annonceret i områdets lokalavis. Dette blev accepteret.
Da der denne gang var indkommet forslag til aftenens generalforsamling, oplæste dirigenten de indkomne forslag, til behandling under punktet, ” Indkomne forslag fra medlemmerne”. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, for årets beretning.

Punkt 2.: Formandens beretning.
Formanden indledte årets beretning med at konstatere, at det altid er spændende når man skal lave
årets beretning, idet man her får et mere samlet overblik over de sager og det arbejde, som bestyrelsen har involveret i det forløbne år.
Det forgangne år har været præget af en del travlhed pga. de mange forskellige udfordringer som bestyrelsen har været stillet over for. Desværre har størsteparten været udfordringer som bestyrelsen ingen indflydelse har haft på.
Bestyrelsen har fået ny kasserer og selv om foreningens gamle kasserer, Henrik Hansen, har været
med på sidelinjen, har der været mere end nok at sætte sig ind i for foreningens nuværende kasserer.
Under indkøringen af den nye kasserer fik vi nye priser, Bland Selv samt nye internetmuligheder.
Det kom der desværre lidt rod i opkrævningerne ud af men alt faldt dog heldigvis på plads.
Efter lidt forsinkelse blev vores opgradering af netværket endelig færdigmeldt. Det betyder at vi nu kan
tilbyde Giga net til foreningens medlemmer med mulighed for en opkobling, kun med internetadgang.
Dette tilgodeser medlemmer som ikke ønsker TV delen men kun en hurtig netadgang.
Der var dog lidt startproblemer med bestillings flowet på denne løsning da YouSee og bestyrelsen ikke
var helt enige om proceduren. Dette er dog senere blevet løst.
Bestyrelsen har fået nyt mail system, både internt og eksternt og i samme forbindelse har bestyrelsen
forsøgt at implementere et nyt telefonsystem, hvor hvert bestyrelsesmedlem har fået et hovednummer.
Meningen var, at medlemmerne altid skulle have mulighed for at komme i kontakt med bestyrelsen.
Vi må desværre erkende at det ikke rigtigt fungerer optimalt, primært fordi bestyrelsesmedlemmerne
ofte er utilgængelig i dagtimerne. Vi har jo alle et job som skal passes. Vi arbejder derfor stadig på at
finde en bedre løsning.
Bestyrelsen har oprettet en facebook gruppe for foreningens medlemmer. Det har vist sig at være en
god ide for både medlemmer og bestyrelse. Det er nu muligt at komme med input til bestyrelsen samt
at komme med info den anden vej.
Bestyrelsen har gennem længere tid forhandlet med YouSee om at få stillet en fri TV Boks til rådighed
for vores medlemmer. Det ser nu endelig ud til at vi har fundet en løsning som YouSee kan accepterer.
Vi vil senere informere når alt er faldet på plads.
Bestyrelsen arbejdede i efteråret på at arrangere et åbent arrangement med YouSee, hvor de kunne
demonstrere deres produkter, men på grund af den igangværende konflikt mellem YouSee og Discovery har vi valgt at udskyde dette. Vi håber dog stadig på at det kan lade sig gøre i det kommende år.
På anlægssiden har vi fået kablet Kuttervej og Fr. Læssøes vej. Dette er færdigmeldt og taget i brug.
Hvad den nye udstykning i Kirsebærhaven angår, har vi indhentet tilbud, som stadig er under overvejelse.
Der har været lidt problemer omkring proceduren ved bestilling og afregning af ”Bland Selv” løsningen.
Det blev ikke meldt klart ud fra YouSee hvordan vi skulle håndterer produktet. Dette er nu afhjulpet og
kører p.t. næsten smertefrit.
Der har igennem mange år været afholdt en FDA messe, hvor foreningen har deltaget. Vi undlod dog i
år at deltage. Årsagen er at messen efterhånden er skrumpet så meget, at der stort set intet nyt er at
hente, så vi holder lige en pause og følger udviklingen.
I forbindelse med byggemodningen af den nye del af Kirsebærhaven, har der desværre været en del
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overgravninger af foreningens kabler. Dette har naturligvis forvoldt vores medlemmer en del gener,
men det skulle gerne været overstået nu.
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Bestyrelsen har været i en løbende dialog med foreningens kontaktperson hos YouSee, omkring behandlingen af fejlmeddelelser. Det har fra YouSee’s side ikke fungeret optimalt. Mange medlemmer ,
incl. Bestyrelsen, har oplevet at fejlmeldinger ikke blev registreret korrekt, med det resultat, at der ikke
blev sendt en tekniker selv om mange var uden TV signal. YouSee lover bod og bedring.
Konflikten mellem YouSee og Discovery har også givet bestyrelsen lidt problemer, både med utilfredse
medlemmer , som vi jo desværre ikke kan undgå, men også med ekstra mødeaktivitet med YouSee.
I den forbindelse bad vi YouSee om noget info materiale til omdeling som kunne klarlægge, hvordan
det fremtidige kanalmønster ville forme sig. Dette er på nuværende omdelt.
Som sidste punkt i beretningen, takkede formanden den resterende bestyrelse for det arbejde, der er
lagt i foreningen det forløbne år samt det gode samarbejde.
I forbindelse med formandens beretning var der en del kommentarer. Niel Ravn berettede om, hvilke
problemer han havde været igennem i forbindelse med indflytning på Kuttervej og hvilken løsning der
blev fundet. Der blev forespurgt på proceduren ved fejlmelding. Det blev forklaret at hvis der var mere
end 3 fejlmeldinger skulle serviceteknikeren rykke ud, hvilket jo desværre ikke har fungeret optimalt.
Der var yderligere småkommentarer hvorefter formandens beretning blev godkendt.

Punkt 3.: Kasserens beretning.
Kasseren og foreningens revisor/bogholder, fremlagde årets tal ud fra de regnskaber, der blev fremlagt
på generalforsamlingen.
De enkelte posteringer blev gennemgået og de tilstedeværende havde herefter lejlighed til at få uddybet enkelte punkter af denne.
Der blev forespurgt omkring finansiering af opgraderingen af foreningens net. Dette blev forklaret og
uddybet, hvorefter kasserens beretning blev godkendt..

Punkt 4.: Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var til dette års generalforsamling indkommet forslag til bestyrelsen. Forslagsstiller Martin Armand.
Forslagene lød som følger.:
1.

Siddende bestyrelse frasiger sig stemmeret ved valg/genvalg af medlemmer for at opnå
stærkest siddende bestyrelse.

Ikke aktuelt i henhold til foreningsloven og vedtægter. Forslag afvist uden afstemning.
2.

Bestyrelsen frasiges at må pege på nye medlemmer - alle stiller op på lige vilkår.

Ikke aktuelt i henhold til foreningsloven og vedtægter. Forslag afvist uden afstemning.
3.

Afmelding skal kunne ske med en måneds varsel hele året uden gebyrer.

Ikke aktuelt da udmelding kan ske hele året, dog uden kompensation for betalte måneder. Forslag afvist uden afstemning.

Punkt 5.: Fastsættelse af kontingent.
Kasserer, formand og revisor foreslog uændret kontingent, hvilket der ingen indvendinger var imod.
Forslaget blev godkendt.

Punkt 6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På dette års generalforsamling var Kim Skovgård samt John Berthelsen på valg. Der var yderligere 2
som ønskede opstilling, nemlig Henrik Hansen samt Belinda Villumsen
Dette udløste kampvalg, hvilket blev aftalt afgjort ved håndsopretning.
Resultatet blev som følger.:

Kim Skovgård

17 Stemmer

John Berthelsen

10 Stemmer

Henrik Hansen

1 Stemme

Belinda Villumsen 16 Stemmer
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Der var indberettet 1 fuldmagt, som er indregnet i resultatet.
Afstemningen betyder at John Berthelsen udtræder af bestyrelsen og erstattes af Belinda Villumsen
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Punkt 7.: Valg af Suppleanter.
Som suppleanter var der nyvalg på pladserne. Førstesuppleant blev Henrik Hansen, mens anden
suppleant er Lene Larsen.

Punkt 8.: Valg af revisor.
Der var i år genvalg på disse pladser idet, Inge Jensen og Anders Johansen forsætter som revisor.

Punkt 9.: Valg af revisorsuppleanter.
Der var ingen ændringer på disse pladser. Rune Christensen er sammen med Flemming Gjøg stadig
revisorsuppleanter.

Punkt 10.: Eventuelt.
I forsættelse på Martin Armand s forslag var der indført nogle spørgsmål.:
4.

Udvidelse af central vs alternativ fiberløsning.

En fiberløsninng ar ikke aktuel da foreningens coaxnet lige er opgraderet, hvilket giver samme hastigheder som på fibernet.
5.

Præsentation af storkundefordelen i antenneforeningen. Hvilket pres er der blevet lagt!

Det er nok begrænset hvilket pres vi kan lægge på YouSee når man opregner antallet af medlemmer. Vi er kun en dråbe i havet, men vi får trods alt tingene billigere, samt nogle ekstra fordele ved at
være en forening.
6.

Alternativ løsning/alternativ Fiberforening eller andet.

Alternative løsninger vil ikke være aktuel for øjeblikket, da vi har kontraktlige forpligtigelser som betyder, at det bl.a. vil være forholdsvis dyrt at skippe YouSee på nuværende tidspunkt. De har financiereret opgraderingen af vores netværk, hvilket betyder at det har været uden omkostninger for
foreningens brugere. Herudover er det meget få udbydere, der kan leverer et produkt der kommer
bare i nærheden af det YouSee leverer.
7.

Gennemgang af de enkelte punkter i budgettet.

Ikke aktuel da kasserer samt revisor har gennemgået dette.
Efter besvarelse af div. afklarende spørgsmål, overgav ordstyren samt formanden ordet til Karsten
Dueholm, YouSee.
Karsten indledte sit indlæg med kort at gennemgå forløbet i ombygningen af foreningens net samt
lave en sammenligning med konkurrerende selskaber. Det stod hurtigt klart, at der reelt ikke var nogle alternativer, når man kikker på streaming vs billedkvalitet mm. Herudover var fibernet samlet set
1000,-kr. dyrere end Yousee. Karsten berørte også den igangværende konflikt mellem Discovery og
YouSee. YouSee har slået bremserne i over for de kanaludbydere, de har i deres univers, med hensyn til prisstigninger. Det er skruen uden ende, og de har nu valgt at sige stop. De vil gerne have
dem med i deres ”Bland Selv” løsning, hvilket Discovery har sagt nej til. YouSee afventer en holdningsændring da den tid der bliver brugt af seerne på deres kanaler ikke står mål med de udgifter der
er forbundet med at have dem i YouSee’s pakkeløsninger. Karsten fortalte herefter lidt om de rettigheder ( og forpligtigelser ) som kanaludbyderne arbejder under, herunder public service, som bl.a.
betyder at f.eks. Fodboldslandskampe, som spilles på udebane skal kunne ses af en bredere del af
Danmarks befolkning. Dette kan måske nok kan blive et problem for Discovery. Der er flere, som står
klar i kulissen hvis de ikke lever op til dette.
Med hensyn til fejlmeldinger indrømmede Karsten, at det nok ikke kørte helt optimalt. Han opfordrede derfor medlemmerne til, at kontakte bestyrelsen ved fejl, da denne havde lidt andre knapper at
trykke på.
Efter Karsten Dueholms indlæg forklarede formanden forskellen på kontingentet og afregningen til
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Yousee samt foreningens driftsomkostninger.
Bestyrelsen arbejder i den forbindelse med, at få foreningens kontrakter med YouSee og DKT revideret.
Dette var sidste punkt på årets generalforsamling og formanden afsluttede og takkede for god ro og
orden.
M.v.h.
Bestyrelsen

P.S. Da dette referat er det sidste jeg skriver i Gislinge Antenneforenings regi, vil jeg gerne takke de
bestyrelsesmedlemmer, jeg har haft fornøjelsen af at arbejdet sammen med i de forløbne år samt
den tillid, der er blevet vist mig fra foreningens medlemmer.
M.v.h..
John Berthelsen
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