Beretningen fra Generalforsamlingen 2009
Kontingent 2009:
Kontingent for 2009 blev fastsat til:
Pakke 1:

kr.

800,-

Pakke 2:

kr.

3.000,-

Opkrævningen sker pr. 1.4.2009 og 1.9.2009, hvor der opkræves kr. 400,00 for pakke 1 og kr.
1.500,00 for pakke 2 pr. gang.
Der vedlægges girokort til 1. rate, som bedes benyttet senest 1. april 2009.
Såfremt man ønsker at betale begge rater på en gang, kan dette ske ved at rette beløbet på vedlagte
girokort.

Bestyrelsens sammensætning:
Formand:

Toke Nissen

Næstformand:

Kim Frillerhøj

Kasserer:

Kurt Hansen

Sekretær:

Claus Kiilerich

Info/Internet/Teknik:

Torben Jensen

Referat fra generalforsamlingen d. 3. marts 2009:
Tom Hjarbæk bød velkommen til 11 fremmødte + bestyrelsen (4) i alt 15, hvorefter man gik til
dagsordenen.
1. Valg af dirigent:
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik herefter over til
dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning:

Tom takkede alle for fremmødet og gik herefter over til beretningen for det forløbne år.
Året 2008 er gået uden de store problemer – de nye kanaler, der blev valgt, kørte uden
problemer fra start. Vi har måttet fjerne SBS kanalen, der sendte lokale nyheder, idet denne
fremkaldte forstyrrelser på andre kanaler. Vi har digitaliseret DR1, DR2 og DR-Update, og
dette gav nogle opstarts problemer med støj, som først blev løst, da vi skiftede leverandør af
udstyret. De første lovede mere end de kunne holde, men efter overgang til Triax-udstyr
blev problemet løst. Medio marts 2009 skiftede de svenske kanaler frekvens, hvilket vi ikke
havde været opmærksom på, og dette blev løst dagen efter med hjælp fra Dronninglund TVcenter. Der har i perioden været diverse småudfald, hvilket Torben har kunnet klare lokalt.
På sidste generalforsamling blev samarbejde med Kvissel antenneforening drøftet, og det
blev besluttet, at vi skulle arbejde videre på et muligt samarbejde, dog skulle dette være
omkostningsfrit for os. Kvissel har efterfølgende indgået et samarbejde med Bredbånd Nord,
hvorfor vi haft indstillet kontakten og droppet sagen.
Hanetoftudstykningen ser ud til at stå stille, og her afventer vi, hvad der sker i fremtiden.
Kabelarbejdet skal foreningen selv stå for, idet det ikke har været muligt med et samarbejde
med ejeren af udstykningen.
Ældrecentret har vi også været i løbende kontakt med, idet de skulle have udskiftet det gl.
udstyr. Vi har med hjælp fra Dronninglund TV-center afgivet et tilbud medio 2008 til
Frederikshavn Boligselskab som stod for driften. Primo 2009 overgik driften til Vesterport,
som vi har haft kontakt med i sidste uge. De ville ikke lave en større ændring p.t., idet
centret står over for en stor renovering evt. et helt nyt byggeri. De løser opgaven midlertidig
internt.
Antennehuset er renoveret indvendigt og skal i 2009 renoveres med ny yderbeklædning, og
der er indhentet tilbud.
Standerne rundt om i byen er blevet efterset, og de var i en dårligere stand end forventet.
Der var flere rustangreb i jordhøjde og en del afskalninger. 2 er blevet udskiftet og 32 er
renoveret/malet. Der må forventes en del udskiftninger i fremtiden.
Suppleanten Kim Frillerhøj er blev benyttet meget i perioden, idet der har været en del
fravær i bestyrelsen, og Kim har gjort et godt stykke arbejde.
Bestyrelsen har i løbet af året nedsat et udvalg bestående af Kim og Claus til at holde øje
med, hvad der sker på TV fronten og telefoni/internet. Udvalget har en del at se til, specielt
på det seneste har der været høj aktivitet. Vores samarbejdspartner Nordit er på vej ind på
TV området, og her har de deltaget i et par møder.

Kim orienterede om disse møder, det seneste møde var i Lendum, hvor de fik præsenteret
mulighederne med digitalt tv og HD tv. Dette indebærer en meget bedre billedkvalitet, men
kræver også en overgang til andet udstyr. Vi kan i dag modtage signalerne digitalt, hvorefter
vi omkoder til analogt, som derefter bliver udsendt fra vort anlæg. Hvis vi skal udsende
digitalt,skal der nyt udstyr til og her kan et samarbejde med Nordit komme på tale, idet de
stiller udstyr til rådighed i antennehuset. For den enkelte bruger vil dette kræve boks pr. tvapparat. Der vil være flere muligheder for pakkeløsninger og individuelle tilkøb, men der er
p.t. ikke endelig klarhed over priser på kanaler og bokse. Hvis vi vælger et samarbejde med
Nordit, vil de have en aftale på 5 år.
Inden der kan træffes en afgørelse om en overgang til denne nye verden, skal vi vide mere
om konsekvenser og priser.
Der skal også afholdes informationsmøder med demonstration af muligheder, priser og
kvalitet.

Kommentarer/spørgsmål fra fremmødte:
Der blev stillet en del spørgsmål til digitalisering og bestyrelsen blev opfordret til at
arbejde videre. Der var også ønske om et informationsmøde om produktet.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Kurt gennemgik regnskabet
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen

4. Eventuelle forslag – indsendt senest d. 15. februar.
Ændring i takstbladet – udskiftning af internetfilter kr. 150,Kommentarer/spørgsmål fra fremmødte:
Ingen – vedtaget.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for 2008

Budgettet blev godkendt, og kontingentet er 800,- for pakke 1 / 3000,- for pakke 2 i
2009.
Kommentarer/spørgsmål fra fremmødte omkring budget og kontingent
Der var drøftelser om kanaler og hvilke vi havde p.t. herunder priser.
Forslag om reducering af antal kanaler blev forkastet.
Udgift til møder blev drøftet og fastholdt.

6. Valg til bestyrelsen
Toke Nissen

blev genvalgt

Tom Hjarbæk ønskede ikke genvalg.
Kim Frillerhøj

blev valgt

1. suppleant

Ole Thomsen

2. suppleant

Kurt Pedersen

7. Jørgen Knudsen og Søren Dahl blev genvalgt som bilagskontrollanter.
Tom Hjarbæk blev valgt til bilagssuppleant.

8. Eventuelt:
Kurt takkede Tom Hjarbæk for det store og lange arbejde, han har lagt i foreningen.

Bestyrelsen

Tilbage

