
      Generalforsamlingen 2018. 
 
Onsdag den 31/1 18 afholdte Gislinge Antenneforening ordinær generalforsamling i Gislinge Forsam-
lingshus. Til stede var den samlede bestyrelse samt 7 medlemmer af foreningen.  
 
Formanden åbnede generalforsamlingen med at takke de tilstede værende medlemmer for fremmødet  
og byde velkommen. Man gik herefter 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. Denne havde været opslået på forenin-
gens hjemmeside, i ”By og Land” samt som noget nyt, i vores lokale Brugsforening. 
 
Da der ikke var indkommet forslag til aftenens generalforsamling, gav dirigenten herefter ordet til for-
manden, for årets beretning.  
 

Punkt 2.: Formandens beretning. 
 
Formanden indledte sin beretning med at kikke tilbage på det forgangne år og kunne konstaterer at der 
heldigvis ikke havde været de store udfordringer  på det tekniske område. 
YouSee og DKT holder godt øje med vores anlæg og er hele tiden på forkant hvis et problem skulle vi-
se sig i vores net. De er straks klar med et løsningsforslag med den mindst mulige udgift for forenin-
gen.  
Vi blev således informeret om et kabelproblem i den gamle del af Tranekær som umiddelbart krævede 
et større gravearbejde. DKT kom heldigvis med en alternativ løsning som minimerede opgravningen og 
dermed udgifterne for foreningen. I det hele taget fungere samarbejdet med DKT fremragende. De ryk-
ker ud med det samme ved et akut problem, og løser det professionelt.  
Det kniber lidt mere når vi taler om samarbejdet med YouSee. Det fungerer men det går lidt langsom-
mere hvad vi også flere gange har gjort opmærksom på. Her tænker jeg bl.a. på opgraderingen af vo-
res net som lader vente på sig. Det er over et år siden vi fik muligheden og tilsagn om at det kunne la-
de sig gøre. 
I december havde vi så endelig afsluttet forhandlingerne med YouSee og et kontraktoplæg, incl. finan-
sieringsplan,  lå klar. 
Aftalen indebære, at YouSee bærer omkostningerne til udskiftning af alle komponenter i skabene mm, 
hvilket er langt den største del af opgraderingen, mod at vi tegner en ny 5 årig kontrakt med YouSee. 
Der ville dog stadig mangle ca. 200.000,-  ex moms når YouSee havde båret deres del af udgifterne. Vi 
taler her om en samlet omkostning på ca. 1.000.000,- for opgraderingen. 
YouSee kunne dog tilbyde at oppebære den sidste del hvis vi ville tegne en 7 årig kontrakt i stedet for 
de 5 år. De sidste 2 år kunne vi dog til hver en tid opsige mod at vi betalte restsummen på de 2 år. 
Dette tilbud valgte bestyrelsen at acceptere ud fra den betragtning, at vi alligevel stod for at forlænge 
den eksisterende kontrakt,- at vi er særdeles tilfredse med den måde DKT og YouSee varetager og 
håndterer vores net på og sidst men ikke mindst, at vi får opgraderet vores net uden omkostninger for 
foreningen og medlemmerne. Vi mener desuden, at som det tegner sig på nuværende tidspunkt, vil vi 
være fremtidssikret et godt stykke fremover med denne løsning. 
Den sidste melding fra YouSee lyder på en opgraderingsstart i første kvartal i år. 
Et andet område bestyrelsen har arbejdet på er foreningens pakkepriser og kontingent.  
Vi har inden for det sidste halve år haft en lille medlemsflugt. Dette i forbindelse med at vi fjernede om-
kostningen ved udmeldelse, ved udløbet af vores leasing kontrakt. 
Dette indebære, at vi desværre ikke har været i stand til at nedsætte vores priser i det omfang vi øn-
skede. Vi arbejder dog stadig på en gradvis nedsættelse i takt med at vi får konsolideret os. 
Som nogle måske har bemærket har vores hjemmeside fået nyt design. Den tilpasser sig nu automa-
tisk skærmen på henholdsvis tablet og smartphone. Samtidig mener vi at den er blevet mere overskue-
lig og fungerer rigtig godt med de forskellige links. 
Der er en del der har efterspurgt muligheden for at leje en TV-Boks. Det er nu på plads og alle med-
lemmer af foreningen kan nu leje den for 30,- kr. /mdr. Man skal blot oplyse medlemskabet af Gislinge 
Antenneforening samt medlems nr. Man skal selv bestille TV-Boksen hos YouSee. 
 
Formanden sluttede sin beretning med at takke de resterende medlemmer for det arbejde de har lagt i 
foreningen det forløbne år. 
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Der var enkelte spørgsmål og kommentarer i forbindelse med beretningen. Disse blev alle besvaret til-

fredsstillende og formandens beretning blev godkendt. 

Punkt 3.: Kasserens beretning. 

Kasseren fremlagde årets tal ud fra de regnskaber, der blev fremlagt på generalforsamlingen. 
Kasseren gennemgik de enkelte posteringer og de tilstedeværende havde herefter lejlighed til at få ud-
dybet enkelte punkter af denne. 
 
Der vil i år være tilknyttet en fodnote til regnskaberne  hvor man kan få en forklaring på det lidt speciel-
le årsresultat regnskabsåret slutter med. 
 
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 gennemgik tallene ud fra det fremlagte budget og bemærkede, at bestyrelsen i år har beslut-
tet at sænke prisen, på trods af en lille medlems reducering, på  alle 3 pakker med 200,-kr. pr. år. 
Bestyrelsen håber at dette ”vil falde i god jord” hos foreningens medlemmer. 
 

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 øn-
skede at opstille, modtog begge genvalg. 
 

Punkt 7.: Valg af Suppleanter. 
 
Som suppleanter var der også genvalg på pladserne. Første suppleant er Preben Simonsen, Ternevej, 
og anden suppleant  Brian Nielsen, Idrætsvej. 
 

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

Punkt 9.: Valg af revisorsuppleanter. 

 
Igen var der ingen ændringer på disse pladser. Rune Christensen er sammen med Flemming Gjøg sta-
dig revisorsuppleanter. 

 
Punkt 10.: Eventuelt. 
 
Idet foreningen har haft en lille tilbagegang i antallet af medlemmer, blev der talt lidt om at synliggøre 
foreningen lidt mere og bedre.  
I den forbindelse har bestyrelsen overvejet at afholde et lille arrangement hvor YouSee vil fremvise og 
demonstrere nogle af de muligheder som de har at byde på. Der er endnu ingen dato mm. på dette da 
vi endnu kun har det på tegnebrættet.  
 
Der blev også nævnt muligheden for at grundejerforeningerne lod et ord falde når der var et ejerskifte 
under opsejling. Foreningen kunne så, på behørig vis, kontakte de nye ejere, med en introduktion til  
de muligheder vi kan tilbyde. Et ganske nyttigt input, som bestyrelsen tager med i sine overvejelser. 
 
Der var herefter lidt almen snak omkring foreningen. 
 
Dette var aftenens sidste programpunkt  og formanden samt ordstyren sluttede herefter generalforsam-
lingen med at  takkede de tilstedeværende for god ro og orden. 

 
Mvh. 
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