Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2010.

Toke Juhl Nissen bød velkommen til 21 fremmødte og bestyrelsen (5) i alt 26 og startede med at
præsentere bestyrelsen, og hvilke opgaver den enkelte havde.
Formanden ønskede at aftenens spørgsmål blev rettet til de personer, som havde det nuværende
og det fremtidige ansvarsområde.
Kontakten fremover SKAL rettes til de ansvarlige personer, når der er spørgsmål eller problemer.
Toke Juhl Nissen
Kim Frillerhøj
Kurt Hansen
Torben Jensen
Claus Kiilerich

Foreningsspørgsmål
Teknik og TV problemer.
Økonomi/ind- og udmeldning.
Internet/Infokanal/Hjemmeside.
Back up af ovennævnte.

Herefter gik man over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent.
Jørgen Knudsen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gik herefter over til
dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning.
Toke oplæste bestyrelsens beretning for 2009.
Denne kan ses i sin helhed på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kurt gennemgik regnskabet og uddybede nogle af posterne i regnskabet.
Pkt. 1
Pkt. 6

mindre kontingentindtægt skyldtes bl.a. 2 tvangsauktioner.
anlæggets drift indeholder renovering af antennehuset og nyindkøb af udstyr til vor
infokanal og hjemmeside.

Pkt. 13

deltagelse i flere møder bl.a. FDA landsmøde i Billund og afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling.

Pkt. 15

en ekstraregning fra SKAT vedr. for meget fratrukken CO2 afgift (5 år tilbage).

Pkt. 16

Indkøb/tilskud til digitale bokse som vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling.

Regnskabet blev godkendt.

4. Eventuelle forslag.
Ændringer i takstbladet.
Der ændres i betalingsterminerne således, at der opkræves halvårligt for pakke 1 og kvartårligt
for pakke 2.
Begrundet i at der er bedre likviditet for foreningen, når opkrævningerne følger de store regninger
fra kanalleverandørerne og den enkelte bruger bliver ikke præsenteret for en stor halvårlig
regning.
Der var et enkelt forslag om helårlig betaling i stedet, dette blev afvist.
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge pbs-opkrævning eller opkrævning via Nordit.
Forslaget blev vedtaget.

Der indføres gebyr for servicebesøg udført af den teknisk ansvarlige, hvor fejlen ikke er
foreningens – dette gælder både tv og internet.
Der var en del debat om omfanget af dette gebyr, om hvad der kan henregnes under denne
kategori. Der vil blive udarbejdet en liste over de mest almindelige fejl, så kunden selv kan udføre
disse fejlsøgninger. Er dette ikke nok, kontaktes den teknisk ansvarlige og gerne pr. mail med
beskrivelse af fejl.
Kanalindstillinger er en opgave, som folk selv må klare.
Forslaget blev vedtaget.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for 2010.
Der var drøftelser om kanaler, om hvilke vi havde p.t. og herunder priser.
Der var beregninger på forskellige løsninger vedr. kanaler for 2010, bestyrelsens forslag var
uændret kanalflade. Dette betyder at kanal 9 som er en prøvekanal indtil 15.3.2010 forsvinder.
Der blev drøftet fremtid, herunder tilvalgskanaler og reduktion af antal kanaler i pakke 2.
Kurt orienterede om hvilke muligheder der kommer, når vi får indlagt fiber og begynder at sende
digitalt. En mulighed kunne være ca. 25 kanaler i pakke 1, som en blanding af danske, svenske,
norske, tyske og enkelte andre europæiske kanaler, herunder også enkelte HD kanaler. Pakke 2
ville blive betydelig mindre og prisen hermed også reduceret. Det vil så blive muligt for den
enkelte selv at tilkøbe pakker eller enkelt kanaler afhængigt af det tilbud, der kommer fra
leverandøren.
Der vil, når dette oplæg kommer, blive indkaldt til et møde, hvor muligheder og priser vil blive
gennemgået. Der var stor tilslutning hertil, og mange opfordrede ligeledes til, at dette møde blev
afholdt inden udgangen af september måned.
Uændret kanalflade uden kanal 6 og 9 blev vedtaget.
Kurt gennemgik budget 2010 ud fra den vedtagne programflade.
Budgettet blev godkendt, og kontingent i 2010 bliver kr. 1.000,- for pakke 1 og kr. 3.400,- for
pakke 2.

6. Valg til bestyrelse.
Kurt Hansen

blev genvalgt

Torben Jensen

blev genvalgt

Claus Kiilerich

blev genvalgt

1. suppleant

Ole Thomsen

2. suppleant

Kurt Pedersen

7. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.
Jørgen Knudsen og Søren Dahl Hansen blev genvalgt.
Jytte Hundborg blev valgt som suppleant.
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for valg i en 2 årig periode forskudt,
således at de ikke begge er på valg hvert år.
8. Eventuelt.
Kurt orienterede om, hvilke tiltag Nordit har i 2010.
Nordit er blevet et datterselskab under YouSee pr. 1. marts 2010, og dette giver nogle nye
muligheder og udfordringer. Fiberforbindelse til antennehuset vil formentlig foregå via en TDC
forbindelse, og når dette er på plads, kan vi få de digitale kanaler på plads i vort net.
Der vil komme en oversigt over de mulige tilvalgspakker, når fiberen er på plads.
Mobiltelefoni var planlagt til 1. kvartal 2010, men er efter overgangen til YouSee rykket til 2.
kvartal 2010.
Mobilbredbånd er p.t. ikke fastlagt.
Toke takkede dirigenten for veludført arbejde, og takkede bestyrelsen for det store arbejde der
var udført i 2009.

Bestyrelsen

