RAVNSHØJ ANTENNEFORENING

Referat fra generalforsamlingen den 2. marts 2011.
Fremmødte 51 medlemmer + 4 fra bestyrelsen.
Formanden startede mødet med, at byde velkommen til de mange fremmødte og udtrykte håb
om en god og positiv dialog på generalforsamlingen.
Herefter gennemgik han punkterne på dagsordenen.
Valg af dirigent
Steen Sørensen blev valgt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt i henhold til vedtægterne.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til
godkendelse
Formaden oplæste beretningen, som bl.a. omhandlede de mange udfordringer, der havde været i
årets løb med bl.a. overgangen til den digitale verden. Han omtalte også det store arbejdspres, der
havde været i bestyrelsen den seneste periode.
Den fulde beretning kan ses på hjemmesiden.
Spørgsmål: Kan man selv gøre noget ved de dårlige signaler i huset.
Svar: Der henvises til vor hjemmeside, hvor der findes vejledning til afhjælpning af dårlige signaler
i huset.
Beretningen blev godkendt.
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet kan ses og udskrives fra vor hjemmeside www.ravnshojnet.dk
Eventuelle forslag.
Der var indkommet 3 forslag alle fra bestyrelsen.
Der opkræves kr. 200,- ved påsætning af filter i forbindelse med pakkevalg ved overgangen til
YouSee, og dette er en engangsudgift. (gælder for grund og mellempakke)
Ved fremtidige skift betales i henhold til takstbladet.
Spørgsmål: Hvad er indkøbsprisen på disse filtre.
Svar: Prisen er et sted mellem kr. 200 og kr. 250 pr. filter. Påsætning er gratis arbejde, der udføres
af bestyrelsen.
Forslaget blev godkendt.
Valg til revisor foreslås ændret således, at de vælges på skift hvert andet år.
Forslaget blev rejst på seneste generalforsamling under eventuelt og tages derfor med som forslag i
år. Begrundelsen er, at det er uhensigtsmæssigt at begge revisorer kan risikere at udtræde samtidigt.
Forslaget blev godkendt.
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På grund af problemer med signalforsyningen i dele af byen bliver vi nødsaget til at renovere
anlægget yderligere end først antaget. Dette vil koste ca. kr. 150.000,- + moms.
Den afsluttede renovering af fordelere har kostet kr. 90.000 + moms, hvilket var med i det
oprindelige budget.
Løsningsmuligheder:
A: Der opkræves et engangsbeløb for alle på kr. 400,B: Kontingent forhøjes med kr. 200,-, og der laves aftale med entreprenør om tilbagebetaling over
en periode på ca. 2 år.
C: Overdrage anlægget til YouSee, hvilket vil betyde, at vores fremtidige indflydelse forsvinder.
Pakkepriser vil blive ca.
Grundpakke mdl. Kr. 189,årligt kr. 2.268,Mellempakke mdl. Kr. 309,årligt kr. 3.708.Fuldpakke mdl. Kr. 409,årligt kr. 4.908,Bestyrelsen indstillede løsning A til godkendelse.
Der var en god og saglig debat om de forskellig løsninger, og der kan nævnes nogle af
spørgsmålene.
Spørgsmål: Hvorfor ikke nedlægge foreningen.
Svar: Hvis vi nedlægger foreningen, får vi ikke mulighed for på et senere tidspunkt at vælge en
anden løsning, dette har vi med den nuværende aftale, som kan opsiges efter gældende regler.
Spørgsmål: Er YouSee priserne endelige priser.
Svar: Det er priser vi har fået oplyst fra YouSee, men vi har ikke fået dem på tryk.
Der må også forventes anderledes takster ved henvendelser til YouSee`s teknikere, end dem I
kender i dag.
Spørgsmål: Den samlede pris på renoveringen kr. 240.000 + moms er det ikke en høj pris.
Svar: Vi har også indhentet svar fra anden entreprenør, og dette tilbud lød på kr. 390.000, + moms
det skal så også siges, at i denne pris er der en udskiftning af hovedforstærkerne, således at de kan
fjernovervåges. Der er taget forbehold for uforudsete ekstra arbejder.
Spørgsmål: Bliver anlægget testet, inden det afleveres efter renoveringen.
Svar: Ja
Spørgsmål: Hvornår skal vi indbetale den ekstra indbetaling på kr. 400,Svar: Når vi får regningen for udført arbejde.
Herefter gik man over til afstemning, hvor det blev vedtaget, at det foregik med håndsoprækning.
Forslag A blev godkendt med 45 ja stemmer.

Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
Bestyrelsen foreslår: Grundpakke
Kontingent 2.000
Mellempakke
Kontingent 3.500
Fuldpakke
Kontingent 4.700
Der var en henstilling fra forsamlingen om, at bestyrelsen skulle forsøge at få en bedre prisaftale i
stand med YouSee. Dette vil bestyrelsen gøre, når de sidste forhandlinger vedr. leverancen af
regionsudbuddet finder sted i nærmeste fremtid.
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Der var også enighed om, at dette ikke skulle udsætte behandlingen af det fremsatte forslag, idet en
billigere pris kun ville være positivt for resultatet for 2011.
Forslaget blev vedtaget.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
På valg
bestyrelsesmedlem
Toke Juhl Nissen
Kim Frillerhøj
Suppleanter:
Ole Thomsen
Kurt Pedersen

- modtager genvalg
- modtager genvalg

Toke Juhl Nissen og Kim Frillerhøj blev genvalgt.
1. suppleant Peter Hou vil blive draget ind bestyrelsens arbejde, idet han besidder nogle
evner, vi har brug for.
2. Suppleant Ole Thomsen – 3. Suppleant Kurt Pedersen
Valg af bilagskontrollanter og suppleant
På valg
bilagskontrollant
Søren Dall-Hansen
Jørgen Knudsen
Suppleant
Tom Hjarbæk
Søren Dall-Hansen ønskede ikke genvalg.
Jørgen Knudsen blev valg for 1 år og Leif Poulsen blev valgt for 2 år. Som suppleant blev
valgt Ole Lyng.
Eventuelt
Spørgsmål: Kontroller YouSee tilslutningerne.
Svar: Det ved vi ikke, men de har muligheden, og det er bestyrelsen, der har ansvaret for, at de
angivne oplysninger er korrekte.
Spørgsmål: Hvornår påsættes der filtre.
Svar: Når renoveringen er afsluttet, vil dette arbejde blive påbegyndt, altså først i april måned.
Spørgsmål: Hvem overtager internetleverancen, når Nordit lukker.
Svar: Det gør Dansk Kabel TV, som fortsætter de aftaler, der var indgået med Nordit. Altså samme
hastigheder og priser på internet.
Spørgsmål: Bliver der mulighed for at modtage YouSee play.
Svar: Ja – når Dansk Kabel TV er klar med dette.
Spørgsmål: Bliver det muligt at modtage weebTV via YouSee.
Svar: Nej – dette kræver internet fra YouSee
Spørgsmål: Bliver der udsendt nye spørgeskemaer vedr. pakkevalg, efter muligheden for fuldpakke
er kommet med.
Svar: Ja – der udsendes nyt skema hurtigst muligt.
Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke dirigenten for det flotte arbejde,
der var udført og takke forsamlingen for en god debat.
Bestyrelsen

